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RESUMO
ASSIS, Erika Gonçalves de. Análise de sobrevida de pacientes com câncer: Hospital Bom
Pastor. Ano de Depósito. 136 f. Dissertação (Mestrado Tecnologia da Informação aplicada a
Biologia Computacional e Sistemas) – Faculdade Promove de Tecnologia, Belo Horizonte,
2017.
O estudo utilizou dados secundários do Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar
do Município de Varginha – Hospital Bom Pastor. Esta pesquisa teve como tema a análise de
sobrevida de pacientes com neoplasia maligna. O estudo procurou estabelecer os fatores e suas
combinações que levam a tempos maiores ou menores de sobrevida entre pacientes
acompanhados no hospital. As variáveis que foram avaliadas são: gênero, idade, raça/cor,
escolaridade, tempo entre o diagnóstico e tratamento, estadiamento, presença de metástases,
histórico familiar de câncer, alcoolismo e tabagismo. A sobrevida global estimada em 5 anos
para pacientes com câncer de mama foi de 94,8%. O grupo histológico de pior sobrevida foi o
de pacientes com menos de 40 anos com sobrevida em 5 anos de 90%. Nos pacientes em
estágios I e II a sobrevida em cinco anos foi de 96,7% e estágios III e IV 92,6%. Os pacientes
sem histórico familiar de câncer tiveram a melhor sobrevida em cinco anos de 99,1%, já os
pacientes com histórico familiar apresentaram índice de 92,8%. A sobrevida global em 5 anos
para os pacientes diagnosticados com câncer de próstata foi de 96,5%. Os pacientes que
esperaram menos tempo entre o diagnóstico e o tratamento, até dois meses, tiveram uma melhor
sobrevida em 5 anos de 99,5%. A sobrevida em 5 anos dos pacientes com leucemia foi de 91%.
O estudo apresenta limitações uma vez que foram observadas muitas informações incompletas
referentes a algumas variáveis estudadas. Ainda assim, diante das restrições a investigação tem
sua relevância porque mostrou a real situação da sobrevida dos pacientes do Hospital Bom
Pastor diagnosticados com câncer de mama, próstata e leucemias.
Palavras-chave: Analise de sobrevida. Analise de Sobrevivência. Estudos de sobrevida. Análise
de Sobrevida câncer de mama. Análise de sobrevida câncer de próstata. Análise de sobrevida
leucemias.

ABSTRACT
ASSIS, Erika Gonçalves de. Análise de sobrevida de pacientes com câncer: Hospital Bom
Pastor. 2017. 136 p. Dissertation (Master Information Technology applied to Computational
Biology and Systems) – Faculty Promove of Technology, Belo Horizonte, 2017.
The study used secondary data from the hospital registry of cancer of the Hospital Foundation
of the Municipality of Varginha - Bom Pastor Hospital. This study had as its theme the analysis
of survival of patients with malignant neoplasia. The study sought to establish the factors and
their combinations that lead to longer or shorter survival times between patients followed at the
hospital. The variables that were evaluated were: sex, age, race / color, schooling, time between
diagnosis and treatment, staging, presence of metastases, family history of cancer, alcoholism
and smoking. The estimated 5-year overall survival for breast cancer patients was 94.8%. The
worst surviving histological group was patients less than 40 years old with a 5-year survival
rate of 90%. Patients in stages I and II had a survival rate of 96.7% and stages III and IV 92.6%.
Patients with no family history of cancer had the best five-year survival of 99.1%, patients with
a family history had a 92.8% rate. Overall 5-year survival for patients diagnosed with prostate
cancer was 96.5%. Patients who waited less time between diagnosis and treatment, up to two
months, had a better survival at 5 years of 99.5%. The 5-year survival of patients with leukemia
was 91%. the study presents limitations, many incomplete information regarding some
variables studied was observed. Even before the restrictions, the investigation has its relevance
because it showed the real situation of the survival of the patients of Bom Pastor Hospital
diagnosed with cancer of the breast, prostate and leukemias.
Keywords: Survival analysis. Survival Analysis. Survival studies. Survival analysis of breast
cancer. Prostate cancer survival analysis. Leukemia survival analysis.
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1. INTRODUÇÃO
O câncer é um problema de saúde pública mundial, principalmente nos países em
desenvolvimento, onde é esperado que a incidência da doença na população corresponda a 80%
dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. (GLOBOCAN/IARC, 2012)
No Brasil, com o aumento da expectativa de vida da população, as neoplasias vêm
ganhando cada vez mais importância no perfil de morbidade e mortalidade. A estimativa para
o biênio 2016-2017 aponta a ocorrência de cerca de 420 mil casos novos de câncer, excetuandose o câncer de pele não melanoma. O perfil epidemiológico do Brasil assemelha-se ao da
América Latina e do Caribe, onde os cânceres mais frequentes são: de próstata (61 mil) em
homens e mama (58 mil) em mulheres. (INCA, 2016).
Esta pesquisa tem como tema a análise de sobrevida de pacientes com neoplasia
maligna. O estudo da sobrevida é um importante indicador de acompanhamento e controle do
câncer, sendo parâmetro de avaliação em relação à eficiência do tratamento, a acessibilidade
dos recursos e os resultados obtidos pelos programas de saúde. Além de permitir detectar os
fatores que mais influenciam na taxa de sobrevida das neoplasias malignas.
A Análise de Sobrevivência é um método estatístico empregado para se analisar um
fenômeno em relação a um período de tempo, entre um evento inicial e final no qual o estado
inicial é modificado. A análise de sobrevida é o estudo dos dados relacionados ao tempo até a
ocorrência de um determinado evento de interesse. (LOUZADA; PEREIRA, 2002).
Em estudos de sobrevida, os indivíduos são acompanhados através do
acontecimento de um evento; o diagnóstico da doença, o início do tratamento e outros fatores.
Neste tipo de abordagem, todos os indivíduos têm seu tempo de sobrevivência contado a partir
da entrada no estudo. A observação de cada indivíduo começa a partir de determinado
momento, sem levar em conta o que aconteceu anteriormente. (COX; OAKES, 1984).
O evento final corresponde ao óbito, ou à alteração de um parâmetro biológico, ou
um evento que modificou o estado inicial (cura, recorrência e outros).
O evento final é denominado falha, pois comumente refere-se a eventos
indesejáveis como o início da doença ou morte (KLEINBAUM, 1995). As falhas são definidas
e são considerados os tempos entre elas. Os períodos entre falhas são variáveis aleatórias e por
isso um dos objetivos é medir a função de distribuição de probabilidade desta variável, chamada
função de sobrevivência utilizando para isto o Estimador de Kaplan-Meier.
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O estimador de Kaplan-Meier avalia tantos intervalos quanto forem o número de
falhas distinguidas, o que possibilita maior precisão nos cálculos. (CESAR, 2005).
Pode ocorrer que alguns indivíduos não sejam observados até a ocorrência da falha,
cujo tempo de observação seja incompleto. Esse tipo de perda é denominado censura e ocorre
quando os indivíduos que se conservam sem alteração de estado ao fim do estudo, venham a
óbito por causas não relacionadas com a doença de interesse, ou por simplesmente desistirem
do estudo ou tratamento.
Diante do exposto, estudos sobre o prognóstico de pacientes com neoplasias
malignas, permite a escolha de procedimentos mais apropriados, de acordo com o perfil de
tolerância ao tratamento, aumentando a chance de resposta e a sobrevida de cada paciente.
1.1 Delimitação do tema

Há dois tipos de estudos que usam o tempo como variável de importância. O
primeiro são ensaios clínicos controlados aleatorizados, recomendados para a aferição dos
tratamentos. Outro tipo são os estudos de coorte observacionais, cujos dados são obtidos pela
coleta direta em prontuários médicos ou em bases de dados já existentes (dados secundários).
O estudo utilizou dados secundários das seguintes fontes: base de dados do Hospital
Bom Pastor no município de Varginha, Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer e seus
Fatores de Risco de Minas Gerais (PAV-MG), O Registro Hospitalar de Câncer (RHC) e SIM
(Sistema de Informação sobre Mortalidade).
1.2 Justificativa
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – Hospital Bom Pastor está
localizada na região Sul do estado de Minas Gerais no município de Varginha, foi instituída
através da Lei Municipal nº1736 de 09 de setembro 1988, porém, iniciou suas atividades de
assistência médica e hospitalar em 06 de julho de 1989. (HOSPITAL BOM PASTOR, 2016)
O Hospital Bom Pastor é uma instituição de saúde de atendimento geral, possui 55
especialidades médicas e 122 leitos. Realiza anualmente mais de 18.000 procedimentos: 12.493
Quimioterapias, 1.512 Radioterapias, 4.726 internações entre outros. (HOSPITAL BOM
PASTOR, 2016).
Em Minas Gerais existem 33 hospitais que oferecem tratamento de câncer, o
Hospital Bom Pastor é o terceiro em atendimento, com o total de 1.311 casos (MINAS
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GERAIS, 2010). O hospital é referência no tratamento de câncer pelo SUS para cerca de 170
municípios da região. (HOSPITAL BOM PASTOR, 2016).
O HBP tem certificação de utilidade pública municipal, sem fins lucrativos,
credenciada pelo Ministério da Saúde. Os pacientes têm acesso à Instituição pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), e são encaminhados por policlínicas e consultórios particulares das cidades da
região. (HOSPITAL BOM PASTOR, 2016).
Em 2011 o Hospital Bom Pastor iniciou o tratamento de braquiterapia. Este
tratamento com radiação tem origem nos materiais radioativos colocados no interior do corpo,
perto do tumor. Essa proximidade permite que altas doses de radiação liberadas para incidir no
tumor fiquem restritas à região, não afetando órgãos mais distantes e ocasionando menos efeitos
colaterais. (INCA, 2010).
Este tratamento é utilizado há 20 anos no Brasil, mas por ser muito dispendioso,
são poucos os hospitais que oferecem esta terapia. O HBP foi credenciado para atender tumores
ginecológicos: corpo de útero, colo de útero e vagina, sendo o único hospital habilitado na
região Sul do Estado para a realização deste tipo de tratamento (HOSPITAL BOM PASTOR,
2016).
O Hospital Bom Pastor conta com um Banco de Dados com um registro hospitalar
de câncer com vários anos de consolidação e com 12 mil casos de câncer registrados.
(D’ALESSANDRO; ANTONIAZZI; ABREU, 2010). Representando desta maneira excelente
fonte de informação para o estudo que usará dados secundários extraídos do banco de dados do
HBP.
O estudo procurou estabelecer os fatores e suas combinações que levam a tempos
maiores ou menores de sobrevida entre pacientes acompanhados no hospital. Foi estudada a
evolução temporal de padrões de morbidade e a descrição de seus determinantes fornecendo as
bases empíricas para ações em saúde pública.
As variáveis que foram avaliadas no estudo são: gênero, idade, raça/cor,
escolaridade, tempo entre o diagnóstico e tratamento, estadiamento, presença de metástases,
histórico familiar de câncer, alcoolismo e tabagismo.
Essas informações permitiram conhecer as principais características da população
e compará-la a outras quanto à gravidade da doença no momento do diagnóstico e distribuição
em relação a características demográficas. 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. O projeto foi de grande impacto, pois obteve
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informações mais precisas sobre a influência da qualidade da assistência na sobrevida, e o papel
de outros possíveis determinantes.
1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo Geral

Avaliar as variáveis clínicas (gênero, idade, raça/cor, escolaridade, tempo entre o
diagnóstico e tratamento, estadiamento, ocorrência de metástases, histórico de câncer na
família, alcoolismo e tabagismo) no tempo de sobrevida de pacientes com câncer do Hospital
Bom Pastor no município de Varginha.

1.3.2 Objetivos Específicos
a) Utilizar técnicas em Análise de Sobrevivência para o estudo do tempo de vida dos
pacientes com câncer do Hospital Bom Pastor
b) Descrever o perfil clínico dos pacientes do HBP.
c) Correlacionar os tempos decorridos entre o diagnóstico e início do tratamento, com o
desfecho (tempo de sobrevida).
d) Comparar os diferentes subgrupos de estadiamento quanto às características clínicas e
sobrevida;
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1.4

Objeto

1.4.1 Problema
“Qual o tempo de sobrevida dos pacientes do Hospital Bom Pastor diagnosticados
com câncer? ” A pergunta será respondida com a avaliação do ritmo em que os eventos: tipos
de câncer foram ocorrendo nos diferentes grupos de estudo através da análise Kaplan-Meier
com estimativa do percentual de evento ao final de um intervalo temporal.

1.4.2 Hipóteses
a. O estadiamento da doença ao diagnóstico é o principal fator para determinar a sobrevida
dos pacientes. (BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2002).
b. Tipos de câncer mais frequentes: mama, colo uterino, cólon e reto, pulmão, esófago e
estômago. (TEIXEIRA et al., 2008).
c. Melhores prognósticos: mama e colo uterino. (TEIXEIRA et al., 2008).
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2

NEOPLASIAS
No corpo humano existem dois tipos de crescimento celular: controlado e não

controlado. A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são exemplos de crescimento controlado,
enquanto as neoplasias correspondem às formas de crescimento não controladas e são
denominadas, de “tumores”. (INCA, 2011).
A Neoplasia é o desenvolvimento anormal do tecido, que se desvia parcial ou
inteiramente ao controle do organismo, com um crescimento autônomo e caótico, gerando
efeitos nocivos sobre o hospedeiro (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000).
Neoplasia, ou Câncer é a denominação genérica do conjunto de centenas de
doenças, que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e
órgãos, podendo expandir-se, para outras regiões do corpo. Estas células modificadas
comportam-se de forma anômala, multiplicando-se de maneira descontrolada, com a constante
reprodução celular. (INCA, 2016).
O tumor ou neoplasia é uma massa que não tem função útil. Há dois tipos de
tumores: benigno e maligno. O tumor benigno: não é considerado câncer, não tem habilidade
de crescer em outro lugar do corpo e, quando extraído, não volta a crescer. O tumor maligno: é
considerado câncer e caracteriza-se pela possibilidade de invadir outros órgãos ou tecidos
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).
A conservação e o acúmulo de massa das células formam neoplasias malignas, que
podem se desprender do tumor e migrarem, alastrar-se primeiramente para os tecidos vizinhos,
podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e por meio destes disseminar,
chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, desenvolvendo as metástases.
(INCA, 2016).
As células cancerosas geralmente são menos especializadas nas suas funções que
as correspondentes normais, conforme as células cancerosas vão suprimindo as normais, os
tecidos invadidos vão perdendo suas funções.
Segundo a UICC (International Union Against Cancer) o câncer é responsável por
cerca de 13% de todas as causas de óbito no mundo, todo ano mais de 12 milhões de pessoas
no mundo são diagnosticadas com câncer e por volta de 8 milhões morrem prematuramente
com idade entre 30 e 69 anos (BRASIL, 2008).
A estimativa mundial, realizada pelo projeto Globocan/Iarc em 2012, apresentou
que os 14 milhões de casos novos estimados, cerca de 60% incidiram em países em
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desenvolvimento. Em relação aos 8 milhões de óbitos previstos para a doença cerca de 70%
ocorreram nestes países. (GLOBOCAN, 2012).
Os tipos de câncer mais incidentes no mundo foram: pulmão (1,8 milhão), mama
(1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos homens, os mais frequentes
foram: pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%).
Em mulheres as maiores frequências encontradas foram: mama (25,2%), intestino (9,2%),
pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%) (GLOBOCAN, 2012).
2.1 Panorama do câncer no Brasil

No Brasil, a estimativa para os anos de 2016 e 2017, conforme apresentado na figura
1, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil novos casos de câncer em homens e mulheres. Os
cânceres mais frequentes serão de próstata (61 mil) e mama (58 mil). Os tipos mais frequentes
em homens serão próstata (28,6%), pulmão (8,1%), intestino (7,8%), estômago (6,0%) e
cavidade oral (5,2%). Nas mulheres, os cânceres de mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do
útero (7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%) serão os principais. (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2015).
Figura 1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2016 por
gênero, exceto pele não melanoma

Fonte:
MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
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Segundo o IBGE em 1999, os tumores malignos ocupavam a quarta posição e
11,4% do total de mortalidade, em 2009 15,6% da população morreram em decorrência de
câncer, sendo a segunda causa de morte mais recorrente, havendo um aumento médio de 36,8%
na mortalidade, (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Conforme apresentado no gráfico 1.
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Gráfico 1 - Taxa de mortalidade específica (TME) por Óbitos por neoplasias malignas.
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e base demográfica do IBGE.
O Instituto Nacional do Câncer (Inca) é o órgão de referência técnica nacional para uso do indicador.

Nos últimos anos a taxa de mortalidade por câncer, considerando todas as
neoplasias malignas, ajustadas por idade e pela população brasileira, por 100.000 pessoas,
apresentou discretas variações, devido ao aumento e transformações no perfil populacional
brasileiro. (INCA, 2014).
Gráfico 2 - Mortalidade proporcional não ajustada por todas as neoplasias, homens e mulheres, Brasil,
entre 1979 e 2013.
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Houve uma elevação relevante da taxa ajustada de mortalidade por câncer no Brasil
no intervalo de 1979 a 2013, como pode ser observado no gráfico 3, este aumento ocorreu
devido à melhoria na qualidade das notificações de óbito no Brasil. No passado muitos
brasileiros morriam de câncer, mas os seus atestados de óbito não mencionavam a doença.
(INCA, 2014).
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2.1.1 Os canceres mais incidentes em homens e mulheres no Brasil

Em 2013, no Brasil, 101.317 homens morreram de câncer, cerca de 14,7% do total
de óbitos masculinos. Os cinco tipos mais frequentes de canceres em homens são: pulmão,
próstata, estômago, esôfago e fígado e vias biliares intra-hepáticas, conforme pode ser
verificado no gráfico 4. As taxas de mortalidade foram respectivamente: 14.743 óbitos de
câncer de pulmão, 13.772 mortes por câncer de próstata, 9.142 mortes por câncer de estômago,
6.203 falecimentos por câncer de esôfago, e 5.012 óbitos por câncer de fígado e vias biliares
intra-hepáticas. (INCA, 2014). Conforme apresentado no gráfico 4, houve um crescimento no
histórico do câncer de próstata e a redução do câncer de estômago.
Gráfico 3 - Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2013, ajustadas por
idade, pela população mundial, por 100.000 homens, Brasil, entre 2009 e 2013.
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No Brasil em 2013, 88.119 mulheres morreram de câncer, 16.8% do total de óbitos
femininos. Os cinco tipos mais frequentes de canceres em mulheres são: mama, pulmões, colo
do útero, colón e estomago. As taxas de mortalidade foram respectivamente 14.206 óbitos por
câncer de mama, 9.646 casos de óbitos por câncer de pulmão, 5.430 falecimentos por câncer de
colo de útero, 5.120 óbitos por câncer de colón e 5.040 óbitos por câncer de estomago. (INCA,
2014), conforme gráfico 5.
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Gráfico 4 - Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2013, ajustadas por
idade, pela população mundial, por 100.000 mulheres, Brasil, entre 2009 e 2013

Fonte:
MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
MP/Fundação
Instituto
Brasileiro
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância.
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2.1.2 Câncer de Pulmão

O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, tendo um
acréscimo de 2% por ano na sua incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, o
câncer de pulmão está associado ao tabagismo. Atualmente, é a principal causa de morte, por
neoplasia, entre homens e mulheres, em todo o mundo, sendo responsável por 6 milhões de
mortes anuais no mundo, e aproximadamente 147 mil mortes no Brasil, incluindo o câncer.
(INCA, 2016).
A estimativa mundial de 2012 mostrou a incidência de 1,8 milhões de casos novos
de câncer de pulmão, representando 12,9% de todos os novos casos de câncer, e 1,6 milhões de
óbitos (19,4%) (GLOBOCAN, 2012).
No Brasil, a estimativa de novos casos para 2016 são 28.220, sendo 17.330 homens
e 10.890 mulheres (BRASIL, 2015). O câncer de pulmão é o que mais mata homens e o segundo
em mulheres. De acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer do INCA, a taxa de
mortalidade por câncer de pulmão entre homens era de 12,96 mortes/100 mil em 1979 e em
2013, 16,12 mortes/100 mil. Em 2004 observa-se um pico de 17,47 mortes/100 mil. Nas
mulheres a taxa de mortalidade por câncer de pulmão apresenta um aumento com a taxa de 3,61
mortes/100 mil em 1979 e de 8,60 mortes/100 mil em 2013. (INCA, 2014).
Existem muitas ações da organização mundial de Saúde (OMS) através da
Convenção Quadro Controle do Tabagismo (CQCT) que são implementadas visando auxiliar o
governo no combate ao tabagismo. O Brasil é membro da CQCT desde 2003 e instituiu o

28

Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), que atua na prevenção ao tabagismo,
proteção aos não fumantes quanto à exposição à fumaça, regulamentação de leis e
regulamentação de produtos advindos do tabaco. O Ministério da Saúde através do Instituto
Nacional do Câncer (INCA) coordena o PNCT, que treina profissionais para organizarem o
Programa de extinção do Tabagismo nos estados e municípios. (SILVA, 2014)
O carcinoma de pulmão é um dos tipos mais invasivos, a razão
mortalidade/incidência (M/I) é de aproximadamente 90%. Na maior parte das populações do
mundo a sobrevida em cinco anos é muito baixa, de 10% a 15%. (BRASIL, 2015).
Como não são observados sintomas em seus estágios iniciais, apenas 20% dos casos
são diagnosticados em fases iniciais. Na maioria das vezes o diagnóstico é tardio, quando a
doença já se encontra em fase avançada, o que impede o tratamento curativo. (CARMO;
SILVA; TEIXEIRA, 2014).
2.1.3 Câncer de Próstata

Em todo mundo é a segunda maior incidência de câncer na população masculina.
De acordo com a última estimativa mundial, são esperados cerca de 1 milhão de casos novos.
O câncer de próstata ocupa a 15ª posição em mortes por câncer, em homens, representando
cerca de 6% do total de mortes por câncer no mundo (GLOBOCAN, 2012).
No Brasil há uma expectativa de 61.200 novos casos em 2016. Sem considerar os
tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens em
todas as Regiões do país, com 95,63/100 mil no Sul, 67,59/100 mil no Centro-Oeste, 62,36/
100 mil no Sudeste, 51,84/100 mil no Nordeste e 29,50/100 mil na Norte. (INCA, 2015).
De acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer do INCA, em 1979 houve 2204
mortes, em 2013 foram 13.772 óbitos. O crescimento das taxas de incidência ao longo dos anos
no Brasil deve-se ao aumento da expectativa de vida, à melhoria e à evolução dos métodos
diagnósticos. E, principalmente devido à melhoria na qualidade dos sistemas de informação, o
sobre diagnóstico, com o rastreamento do câncer de próstata com PSA e toque retal. (INCA,
2015).
A maior incidência dos óbitos, cerca de 44%, são homens com 80 anos ou mais,
seguidos de 34% com idades entre 70 e 79 anos, 16% entre 60 e 69 anos, 4% entre 50 e 59 anos,
as demais faixas etárias representam menos de 2% dos casos de óbitos, conforme tabela 1.

29
Tabela 1 – Câncer de próstata - Faixa etária, número de óbitos e taxa específica.

Faixa Etária

Número de Óbito

00 a 04
05 a 09
10 a 14
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 ou mais
Idade ignorada
Total
Taxa Bruta
Tx Padr. Mundial
Tx Padr. Brasil

0
0
1
3
8
7
80
619
2.319
4.713
6.020
2
13.772
-

Taxa
Específica
0
0
0,01
0,03
0,05
0,05
0,66
6,97
43,39
168,48
524,09
0
14,5
14,06
16,99
-

Fonte:
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MP/Fundação
Instituto
Brasileiro
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SIM
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O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade,
cerca de 65% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados em pacientes com idade
superior a 65 anos, sendo apenas 0,1% dos casos diagnosticados antes dos 50 anos de idade.
(DORNAS et al, 2008). Outro fator de risco importante é a raça. A mortalidade relacionada ao
câncer é 2,4 vezes maior na população afro-americana quando comparados à raça branca.
(SIDDIQUI et al., 2006).
A hereditariedade também é fator de risco importante, por exemplo: se um parente
de primeiro grau tem a doença, o risco é no mínimo duas vezes maior do indivíduo ter câncer
de próstata e se dois ou mais indivíduos da mesma família são afetados, o risco aumenta em 5
a 11 vezes. (DORNAS et al, 2008).
O câncer de próstata raramente causa sintomas precocemente. A detecção precoce
objetiva a redução da mortalidade e o aumento da sobrevida em anos associado à manutenção
da qualidade de vida. (DORNAS et al, 2008).
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A sobrevida em cinco anos para o câncer de próstata é considerada boa, contudo há
uma enorme variação no mundo. Alguns países da América do Sul, Ásia e Europa tiveram um
acréscimo de 10% a 20% na sobrevida ao longo da última década. Por outro lado, países como
a Bulgária e a Tailândia ainda apresentam sobrevida baixa, em torno de 60%. O Brasil apresenta
sobrevida em cinco anos acima de 95% para o período de 2005 a 2009. (INCA, 2015).
2.1.4 Câncer de Mama

Mundialmente o câncer de mama lidera as causas de morte, é considerado o mais
frequente entre mulheres. (JBILOU et al.; 2013). De acordo com a última estimativa mundial,
são esperados cerca de 1,67 milhão de casos novos, representando aproximadamente 25% de
todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres. Foram estimados 500 mil óbitos por
câncer de mama em mulheres de todo mundo, correspondendo a 15% de todos os óbitos por
câncer em mulheres. (GLOBOCAN, 2012).
Em 2016, no Brasil são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama, com um
risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres, sem considerar os tumores de pele não
melanoma, esse tipo de câncer também é o mais frequente nas mulheres de todas as regiões do
Brasil. As taxas de incidência esperadas para 2016, por região de forma decrescente foram:
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).
No Brasil, há o aumento de novos casos da doença e a prevalência de intervenções
mutiladoras, no período de 2009 a 2013. Dos 40.651 casos de doenças malignas de mama, 10%
deste total foram submetidos a mastectomias radical e radical modificada. (CHAVES, 2014).
Os fatores de risco identificados para câncer de mama incluem: histórico familiar,
a presença de um parente de primeiro grau com a neoplasia, idade da primeira menstruação,
idade do período de menopausa e os riscos ambientais como o uso de pesticidas e químicos
sintéticos; fatores hormonais endógenos e ou exógenos; alimentação, uso de tabaco e álcool e
exposição excessiva a radiação e ondas magnéticas. (JOHNSON‐THOMPSON; GUTHRIE,
2000).
Dentre as formas de detecção do câncer de mama duas estratégias são relevantes
como: o diagnóstico precoce, através da conscientização de sinais e sintomas precoces,
realização de consultas médicas e o Rastreamento Monográfico. (SILVA; HORTALE, 2012).
Um estudo publicado pelo British Medical Journal (2014) comparou a diferença da
mortalidade por câncer de mama entre mulheres que se submeteram à mamografia e outras que
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não fizeram o exame por um período de vinte e cinco anos. Os pesquisadores não encontraram
uma diferença estatística relevante entre os grupos, porém, notaram que houve uma redução de
mortalidade de 8% no grupo de mulheres que se submeteu ao rastreamento mamográfico.
(DATASUS, 2016).
2.1.5 Câncer de Estômago

A incidência e a mortalidade do câncer de estômago encontram-se entre as cinco
principais localizações primárias de câncer no mundo, sendo que a maioria dos casos ocorre
nos países em desenvolvimento. Há uma incidência maior em homens do que nas mulheres, na
proporção de 2:1 aproximadamente. (GLOBOCAN, 2012).
No Brasil, os tumores de estômago aparecem em terceiro lugar na incidência entre
homens e em quinto, entre as mulheres. (INCA, 2015). A estimativa de novos casos de câncer
de estômago para 2016 são 20.520, sendo 12.920 homens e 7.600 mulheres. Valores
correspondem a um risco estimado de 13,04 casos novos a cada 100 mil homens e 7,37 para
cada 100 mil mulheres. (INCA, 2015). O número de mortes registradas em 2013 foi de: 14.182,
sendo 9.142 em homens e 5.040 mulheres (BRASIL, 2013).
O tumor do estômago é denominado de câncer gástrico, três tipos são mais
predominantes: adenocarcinoma (responsável por 95% dos tumores), linfoma, diagnosticado
em cerca de 3% dos casos, e leiomiossarcoma, iniciado em tecidos que dão origem aos
músculos e aos ossos. (INCA, 2015).
Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de estômago em
homens é o segundo mais frequente nas Regiões Norte (11,62/100 mil) e Nordeste (10,67/100
mil). Nas Regiões Sul (17,13/100 mil) e Centro-Oeste (11,50/ 100 mil) é o quarto mais
frequente. Já na Região Sudeste (13,79/100 mil), ocupa a quinta posição. Para as mulheres, é o
quarto mais frequente na Região Norte (5,82/100 mil). Nas Regiões Sul (8,71/100 mil) e
Nordeste (6,73/100 mil), ocupa a quinta posição. Nas demais Regiões, Sudeste (7,82/100 mil)
e Centro-Oeste (6,35/100 mil), ocupa a sexta posição. O pico de incidência se dá em sua maior
parte em homens, por volta dos 70 anos. Cerca de 65% dos pacientes diagnosticados com câncer
de estômago têm mais de 50 anos. (INCA, 2015).
Os dados estatísticos mundiais apresentam o decrescimento de casos,
designadamente nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países mais desenvolvidos. A alta
mortalidade é registrada atualmente na América Latina, principalmente na Costa Rica, Chile e
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Colômbia. Entretanto, o maior número de casos ocorre no Japão, onde são encontrados 780
doentes por 100.000 habitantes. (INCA, 2015).
Os principais fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer de estômago são:
a infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, consumo de alimentos conservados
no sal, carnes, carboidratos, refinados e defumados, a obesidade, ingestão em grande quantidade
de álcool e o tabagismo. (INCA, 2015). Cerca de 63% dos casos de câncer de estômago são
causados pela Hpylori que representa 90% dos casos nos países em desenvolvimento.
(BARBOSA et al., 2011).
O câncer gástrico apresenta os fatores ambiental e comportamental como a principal
causa para o seu desenvolvimento. O consumo de uma dieta balanceada e a redução da
prevalência da Hpylori através do saneamento básico são estratégias importantes para
prevenção do câncer de estômago. (INCA, 2015).
O câncer de estomago em estágios iniciais apresenta sintomas inespecíficos,
gerando uma demora no diagnóstico e consequentemente o início do tratamento em uma fase
mais avançada, este é um dos fatores que explicam alta mortalidade. (LAPORTE et al., 2012).
A sobrevida ao câncer de estômago é considerada uma das mais baixas. No Brasil,
a sobrevida em cinco anos diminuiu entre os períodos de 1995 a 1999 e 2005 a 2009 (de 33%
para 25%) (INCA, 2015).
2.1.6 Câncer de Colo de útero

Os índices mundiais do câncer do colo do útero se aproximam de 530 mil casos
novos e 265 mil mortes por essa neoplasia ao ano, sendo 88% desses óbitos nos países em
desenvolvimento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
No Brasil, em 2013 ocorreram 5.430 mortes por esta neoplasia. (INCA, 2014). E
são esperados 16.340 casos novos de câncer do colo do útero, com um risco estimado de 15,85
casos a cada 100 mil mulheres. O câncer do colo do útero destaca-se como o primeiro mais
incidente na Região Norte (23,97/100 mil). Nas Regiões Centro-Oeste (20,72/100 mil) e
Nordeste (19,49/100 mil) ele ocupa a segunda posição, é o terceiro mais incidente na Região
Sudeste (11,30/100 mil) e o quarto na Região Sul (15,17 /100 mil). (INCA, 2015).
O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina,
atrás do câncer de mama e do colo retal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no
Brasil. O país avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce na década de 1990,
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70% dos casos diagnosticados em estágio mais agressivo da doença. Atualmente 44% dos casos
são de lesão precursora do câncer, chamada in situ. (INCA, 2015).
Sua maior incidência se dá em mulheres entre 45 e 49 anos de idade, o rastreamento
precoce e o tratamento de lesões precursoras tendem a reduzir a mortalidade pela doença em
até 80%. (BRASIL, 2013).
O câncer do colo do útero, ou cervical é causado pela infecção por alguns tipos do
Papiloma vírus Humano, o HPV. A infecção genital por este vírus é muito frequente e na
maioria das vezes não causa a doença, contudo em alguns casos, podem ocorrer alterações
celulares que evoluem para o câncer. (INCA, 2015).
O HPV é um vírus que se instala na pele, ou em mucosas e afeta tanto homens
quanto mulheres. Hoje em dia, a infecção por HPV é a doença sexualmente transmissível (DST)
mais frequente. Quatro tipos de HPV são mais frequentes e causam a grande maioria das
doenças relacionadas à infecção. Os HPV tipos 16 e 18 causam cerca de 70% dos casos de
câncer de colo do útero em todo o mundo. Eles são responsáveis também por até 90% dos casos
de câncer de ânus, até 60% dos cânceres de vagina e até 50% dos casos de câncer vulvar. Os
tipos 6 e 11 causam cerca de 90% das verrugas genitais e cerca de 10% das lesões de baixo grau
do colo do útero. (INSTITUTO DO HPV, 2013).
A infecção pelo HPV em si não é causa suficiente para o surgimento do câncer de
colo de útero, sendo necessária a persistência da infecção. A associação com outros fatores de
risco, como: imunidade, a genética e ao comportamento sexual influenciam a regressão ou a
persistência da infecção e também a progressão para lesões precursoras ou câncer. Desta forma,
o tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a multiparidade
e o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de
câncer do colo do útero (INTERNATIONAL COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL
STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2009). A idade também interfere nesse processo, sendo
que a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride
espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente. (IARC,
2007).
A vacina contra o HPV é um dos instrumentos para o combate ao câncer do colo do
útero. Em 2014 o Ministério da Saúde incorporou ao calendário de vacinas, a tetravalente contra
o HPV para meninas de 9 a 13 anos. Essa vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do
HPV. As mulheres mesmo vacinadas, quando alcançarem a idade indicada, deverão realizar o
exame preventivo, pois a vacina não protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV.
(INCA, 2015).
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O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras
é o exame de Papanicolaou, também conhecido como preventivo. O exame identifica lesões
que precedem o câncer, permitindo o tratamento antes que a doença se desenvolva. As diretrizes
do Ministério da Saúde recomendam que o intervalo entre os exames deva ser de três anos, após
dois exames negativos, com intervalo anual. (BRASIL, 2013).
Nos casos de câncer de colo de útero, a sobrevida depende do estágio em que se
detecta a doença. Em estágios iniciais a sobrevida em cinco anos pode alcançar 80% a 90%.
Em estágios mais avançados, a sobrevida baixa significantemente. Nos países desenvolvidos,
tem-se percebido uma queda na taxa de mortalidade, que é atribuída ao fato de a doença ser
detectada cada vez mais cedo. No Brasil, para o período de 2005 a 2009, a sobrevida ficou em
torno de 61%. (INCA, 2 015).
2.1.7 Câncer de Esôfago

Em todo o mundo o câncer esofágico é o oitavo mais comum, com uma estimativa
de 456.000 novos casos em 2012 (3,2% do total) e a sexta causa mais comum de morte por
câncer com uma estimativa de 400.000 mortes (4,9% do total). Cerca de 80% dos casos ocorrem
em regiões menos desenvolvidas. (GLOBOCAN, 2012).
A incidência do câncer de esôfago é de três a quatro vezes mais comuns em homens
do que em mulheres. (INCA, 2015).
No Brasil, em 2016, esperam-se 7.950 casos novos de câncer de esôfago em
homens e 2.860 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 8,04 casos
novos a cada 100 mil homens e 2,76 para cada 100 mil mulheres. (INCA, 2015).
Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, o câncer de esôfago em
homens é o quinto mais frequente na Região Sul (16,86/100 mil). Na Região Centro-Oeste
(7,43/ 100 mil), ocupa a sexta posição. Nas Regiões Sudeste (8,40/ 100 mil) e Nordeste
(4,91/100 mil), ocupa a sétima posição. E, na Região Norte (2,20/100 mil), é o 11º mais
frequente. Para as mulheres, é o 11º mais frequente na Região Sul (5,34/100 mil) e ocupa a 13ª
posição nas Regiões Sudeste (2,99/100 mil) e Nordeste (1,84/100 mil). Na Região Norte
(0,73/100 mil), ocupa a 14ª posição. Já na Região Centro-Oeste (2,08/100 mil) a 15ª posição.
(INCA, 2015).
O câncer de esôfago apresenta dois subtipos histológicos: carcinomas de células
escamosas e adenocarcinomas. O primeiro se inicia nas células escamosas que revestem o
esôfago, podendo ocorrer em qualquer lugar do esôfago. Este tipo é mais comum, acometendo
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aproximadamente 90% dos casos. Este carcinoma sobrevém mais comumente em homens a
partir dos 50 anos. Os cânceres que se iniciam nas células glandulares, que produzem o muco,
são denominados adenocarcinomas e ocorrem principalmente no esôfago inferior, na junção do
esôfago com o estômago. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2016).
Os fatores de risco relacionados ao carcinoma de células escamosas são: idade,
histórico familiar, álcool, fumo (fumado, mascado ou aspirado), infecções orais por fungos,
agentes infecciosos (HPV), deficiência de riboflavina e vitamina A contaminação de produtos
alimentícios por micotoxinas fumonisinas e beber líquidos muito quentes trazem danos em
longo prazo para as células que revestem o esôfago. (INCA, 2015)
Os fatores de risco do adenocarcinoma são a doença do refluxo gastroesofágico e
obesidade. Se o refluxo do ácido do estômago para o esôfago prolonga-se por muito tempo pode
danificar o revestimento interno do esôfago. Isto faz com que as células escamosas que
revestem o esôfago possam se adaptar tornando-se uma mucosa mais resistente ao líquido ácido.
Esta condição é chamada de esôfago de Barret um importante antecessor do adenocarcinoma.
(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2016).
A obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento de
adenocarcinoma do esôfago e tornou-se doença pública grave, inclusive no Brasil. A chance de
desenvolver esse tipo de câncer em obesos com IMC > 25 é duas vezes maior do que em pessoas
com IMC normal. A principal causa para o desenvolvimento de adenocarcinoma de esôfago em
pacientes obesos é o aumento na incidência de refluxo gástrico em obesos. (INCA, 2016).
A taxa de sobrevida em 5 anos refere-se à porcentagem de pacientes que vivem pelo
menos cinco anos após o seu câncer ser diagnosticado. A sobrevida em cinco anos é baixa, por
volta de 15% a 25%. Por se tratar de um câncer de prognóstico ruim, as taxas de mortalidade
aproximam-se das taxas de incidência em razão da alta letalidade dessa neoplasia. (INCA,
2015).
2.1.8 Câncer de Cólon e Reto

Em todo mundo o câncer colo retal é o terceiro tipo mais comum em homens
(746.000 casos, 10,0% do total) e o segunda em mulheres (614.000 casos, 9,2% do total). Quase
55% dos casos ocorrem em regiões mais desenvolvidas (GLOBOCAN, 2012).
Há uma grande variação geográfica na incidência: as taxas mais altas são na
Austrália e Nova Zelândia (44,8 por 100.000 homens e 32,2 por 100.000 mulheres) e as
menores na África Ocidental (4,5 por 100.000 homens e 3,8 por 100.000 mulheres). Há mais
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mortes (52%) nas regiões menos desenvolvidas do mundo, refletindo a menor sobrevivência
nestas regiões. (GLOBOCAN, 2012).
No Brasil, em 2016 são estimados 34.280 casos de câncer colo retal, sendo 16.660
homens e 17.620 mulheres. (INCA, 2015). Em 2013 o número de mortes foi de 15.415, sendo
7.387 homens e 8.024 mulheres. (BRASIL, 2013).
O câncer colo retal é a quarta neoplasia maligna mais incidente no Brasil. (INCA,
2015). Os sintomas mais prevalentes são alteração do hábito intestinal e emagrecimento,
estando ambos presentes em cerca de 75% dos casos; seguidos de dor abdominal (62,5%),
hematoquezia e anemia (37,5%). (CARNEIRO, 2006).
O câncer colo retal compreende tumores que atacam o cólon, segmento do intestino
grosso, e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente,
quando ainda não se espalhou para outros órgãos. A maior parte desses cânceres se inicia a
partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. Uma
maneira de prevenir o aparecimento dos tumores seria a detecção e a remoção dos pólipos antes
de eles se tornarem malignos. (INCA, 2015).
A prevenção do câncer colo retal inclui uma dieta composta de alimentos como
frutas, verduras, legumes, cereais integrais, grãos e sementes e prática de atividade física
regular. Também se deve evitar o consumo de bebidas alcoólicas, de carnes processadas e de
quantidades acima de 300 gramas de carne vermelha cozida por semana. (INCA, 2015).
Os fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença são: idade acima
de 50 anos, histórico familiar de câncer colo retal, já ter tido câncer de ovário, útero ou mama,
além de obesidade e inatividade física. Além disso, são fatores de risco, doenças inflamatórias
do intestino, como reto colite ulcerativa crônica e doença de Crohn, assim como doenças
hereditárias, como polipose adenomatosa familiar (FAP) e câncer colo retal hereditário sem
polipose. (HNPCC) (INCA, 2015).
A detecção precoce é feita através de dois exames: pesquisa de sangue oculto nas
fezes e colonoscopia.
2.2 Panorama do câncer no Estado de Minas Gerais

O Estado de Minas Gerais situa-se na região Sudeste do Brasil é o quarto estado em
extensão territorial, ocupando uma superfície de 586.521,235 km2. Em 2010, possuía uma
população de 19.597.330 habitantes, sendo 9.641.877 homens e 9.955.453 mulheres. A
população estimada para 2016 foi de 20.997.560 pessoas. (IBGE, 2013).
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No ano de 2016, era previsto para Minas Gerais, 60.750 novos casos. Para todas as
neoplasias malignas, as taxas brutas de incidência foi de 273,6 por 100 mil homens e 302,0 por
100 mil mulheres. Exceto pele não melanoma, as taxas brutas de incidência mais frequentes
serão dos cânceres da próstata, com 5.920 casos novos e da mama feminina, com 5.160 casos
novos. O Cólon e Reto será o segundo mais incidente entre os homens, com 1.510 casos novos
e também entre as mulheres, com 1.530 casos novos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
Segundo a estimativa os 5 canceres que foram mais incidentes em homens: próstata
(29,6%), cólon e reto (7,5%), traqueia, brônquio e pulmão (7,4%) e estomago (5,9%). Os cinco
carcinomas mais frequentes nas mulheres foram mama (27,3%), cólon e reto (8,1%), colo do
útero (5,4%), traqueia, brônquio, pulmão (4,4%); e estômago (4,2%) (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2015).
Para os demais cânceres, comuns em ambos os gêneros, as taxas de incidência
foram bem mais elevadas nos homens em relação às mulheres especialmente para os cânceres
da boca, esôfago e estômago e exceto nos casos de cólon e reto, glândula tireoide, conforme
tabela 2.
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Tabela 2 - Minas Gerais - Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil
habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo gênero e localização primária.

Estimativa dos Casos Novos de
câncer em Minas Gerais em 2016
Localização Primária da Neoplasia Maligna

Homens

Próstata
Mama Feminina
Colo do Útero

5.920
-

Taxa
Bruta
57,06
-

Traqueia, Brônquio e Pulmão

1.490

Cólon e Reto
Estômago
Cavidade Oral
Laringe
Bexiga
Esôfago
Ovário

Mulheres

5.160
1.030

Taxa
Bruta
48,19
9,63

14,38

830

7,71

1.510
1.200
1.130
540
730
990
-

14,58
11,54
10,92
5,24
7
9,55
-

1.530
790
480
60
250
460
580

14,28
7,37
4,51
0,6
2,32
4,3
5,4

Linfoma de Hodgkin

130

1,25

110

1,06

Linfoma não Hodgkin

530

5,08

520

4,89

Glândula Tireoide

30

0,28

510

4,79

Sistema Nervoso Central

470

4,55

430

4,06

Leucemias
Corpo do Útero
Pele Melanoma

560
170

5,38
1,62

420
630
160

3,91
5,93
1,53

Outras Localizações

4.610

44,48

4.940

46,08

Subtotal

20.010

192,85

18.890

176,32

Pele não Melanoma

8.380

80,78

13.470

125,74

Todas as Neoplasias

28.390

273,62

32.360

302,05

Casos

Fontes:
MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
MP/Fundação
Instituto
Brasileiro
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância.

de
de

Informação
Geografia

Casos

sobre
Mortalidade
e
Estatística
-

SIM
IBGE

Em 2013 no Estado de Minas Gerais foram registrados 18.886 óbitos por câncer:
10.406 homens e 8.480 mulheres. As taxas brutas de mortalidade foram de 106,5 óbitos por 100
mil homens e 84,1 óbitos por 100 mil mulheres, superando as taxas mundiais de 98,8 para
homens e 67,0 para mulheres. (INCA, 2014).
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Em 2007 a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) criou a Rede
Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia, seu objetivo é criar uma política de ações
para atender os pacientes oncológicos com equidade, eficiência e qualidade. (GOVERNO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, 2007).
A Rede Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia conta com 33 unidades
hospitalares localizadas em todo o estado, conforme tabela 3, as unidades hospitalares são
classificadas em dois tipos:
1. As Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON): são
hospitais terciários estruturados para tratar, no mínimo, os casos de câncer mais
prevalentes no país (mama, próstata, colo do útero, estômago, cólon e reto), menos
pulmão. Possuem condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos
humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade.

2. Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) são hospitais terciários
estruturados para tratar todos os tipos de câncer, em todas as modalidades assistenciais.
Possuem condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos
adequados à prestação de assistência especializada de Alta Complexidade para o
diagnóstico definitivo e tratamento da doença.
Tabela 3 - Rede Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia

MACRO

MUNICÍPIO

Centro
Belo Horizonte)

Belo Horizonte

UPS
CLASSIFICAÇÃO
Associação dos Amigos
CACON
do Hospital Mário Penna
UNACON
com
Fundação
Benjamin
hematologia
sem
Guimarães
radioterapia
UNACON
com
Fundação Felice Rosso
hematologia e com
Hospital Felício Rocho
radioterapia
UNACOM
com
Hospital das Clínicas da hematologia
e
UFMG
oncologia pediátrica
sem radioterapia
Santa
Casa
de CACON
com
Misericórdia de Belo hematologia
e
Horizonte
oncologia pediátrica
Hospital
Alberto UNACON
com
Cavalcanti
radioterapia
Hospital São Francisco de UNACON
com
Assis
radioterapia
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MACRO

MUNICÍPIO
Sete Lagoas

Centro Sul
(Barbacena)
Oeste
(Divinópolis)
Leste
(Governador
Valadares/Ipatin
ga
Leste do Sul
(Ponte Nova)

Curvelo

A definir

Betim

Hospital
Betim

Barbacena
São João Del Rei
Divinópolis
Gov. Valadares
Ipatinga

Regional

CLASSIFICAÇÃO
UNACON
sem
radioterapia
UNACON
com
radioterapia
de UNACON
com
radioterapia

Hospital Ibiapaba

UNACON

Santa
Casa
de
Misericórdia
Fundação Geraldo Corrêa
H.S. João de Deus
Instituto de Oncologia e
Radioterapia
Fundação São Francisco
Xavier/Hosp.
Márcio
Cunha

UNACON
radioterapia

Ponte Nova

A definir

Cataguases

Hospital de Cataguases

Muriaé
Sudeste (Juiz de
Fora)

UPS
Irmandade N. Sra. Das
Graças

Hospital
Varella

Cristiano

CACON
Unidade isolada de
quimioterapia
CACON
UNACON
radioterapia
UNACON
radioterapia

Juiz de Fora

Montes Claros

Noroeste

Patos de Minas

Nordeste

Teófilo Otoni

Triângulo do
Sul
Uberaba)

Uberaba

sem

com

CACON
com
Hospital DR. João Felício
oncologia pediátrica
S/A
Instituto Oncológico

CACON
com
oncologia pediátrica

Irmandade N. Sra. Mercês
UNACON
Sta. Casa Caridade
radioterapia
Norte de Minas
(Montes Claros)

com

CACON

UNACON
ASCONCER
Hospital
radioterapia
Maria José Baeta Reis
Juiz de Fora

sem

UNACON
Fundação
de
Saúde serviço
Dilson Quadros Godinho hematologia
radioterapia
UNACON
A definir
radioterapia
UNACON
A definir
radioterapia
Ass. Combate Câncer
UNACON
Brasil Centro Hospitalar
radioterapia
Dr. Hélio Angotti
Hospital Esc. Fac. Med.
UNACOM
Triângulo - Fund. Ensino
radioterapia
Pesq.

com
com
de

com
com
com

sem
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MACRO
Triângulo do
Norte
(Uberlândia)

Sul
(Alfenas/
Passos/ Poços
de Caldas/
Pouso Alegre/
Varginha)

Sul
(Alfenas/Passos
/ Poços de
Caldas/
Pouso
Alegre/Varginh
a)

MUNICÍPIO
Uberlândia

UPS
Fundação de Assistência
Estudo
e
Pesq.
Uberlândia

CLASSIFICAÇÃO
UNACON
com
hematologia
com
radioterapia

Passos

Santa
Casa
de UNACON
Misericórdia de Passos
radioterapia

sem
com
sem

Poços de Caldas

Santa
Casa
de UNACON
Misericórdia de Poços de hematologia
Caldas
radioterapia
Unidade
Clínica Memorial Ltda.
radiot
(Radioterapia)
Erapia

Varginha

Alfenas
Pouso Alegre

isolada

UNACON
hematologia
radioterapia

com
com

de UNACON
radioterapia
UNACON
Hospital Samuel Libâneo
radioterapia

sem

FHOMUV Bom Pastor
Santa
Casa
Misericórdia

Hospital

com

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Deliberação CIB-SUS/MG Nº 360, de 19 de julho de
2007.
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Em 2009, as 33 unidades hospitalares da Rede Assistencial de alta complexidade
em oncologia atenderam 29.161 casos de assistência ao câncer, conforme tabela 4. (GOVERNO
DE MINAS GERAIS, 2013).
Tabela 4 - Número de casos hospitalares de câncer por instituição da alta complexidade em Minas Gerais
no ano 2009.

Fonte: SisRHC//Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer/DASS/ SVEAST/SVPS/ SESMG, 2012.

No ano de 2009, o Estado de Minas Gerais contribuiu com aproximadamente 24%
do total de casos hospitalares registrados na alta complexidade brasileira com RHC ativo. Cerca
de 85% dos casos hospitalares de câncer foram assistidos na mesma macrorregião da origem
do paciente. (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2013).
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As taxas de mortalidade das 5 neoplasias com localizações primárias mais
frequentes em homens no Minas Gerais no período de 1979 a 2013, conforme gráfico 5.
Gráfico 5 - Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2013, ajustadas por
idade, pela população mundial, por 100.000 homens, Minas Gerais, entre 1979 e 2013.

Fonte:MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
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No decorrer dos anos houve um decrescimento nas taxas de mortalidade do câncer
de estômago e um crescimento do câncer de próstata, brônquios e pulmões, comportamento
similar ao padrão brasileiro.
As Taxas de mortalidade para as 5 localizações primárias mais frequentes em
mulheres, no período de 1979 a 2013, conforme gráfico 6.
Gráfico 6 - Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2013, ajustadas por
idade, pela população mundial, por 100.000 mulheres, Minas Gerais, entre 1979 e 2013.
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No decorrer dos anos houve um decrescimento nas taxas de mortalidade do câncer
de estômago e o crescimento do câncer de mama, brônquios e pulmões, comportamento similar
ao padrão brasileiro.
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2.3

Panorama do câncer na Regional de Saúde de Varginha

O Estado de Minas Gerais é dividido em 28 Superintendências e Gerências
Regionais de Saúde que visam à gestão do Sistema Estadual de Saúde nas regiões do Estado,
conforme apresentado no gráfico 9. (MINAS GERAIS, 2016).
Figura 2 - Mapa das SRS's e GRS's

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

A regional de saúde de Varginha apresenta população de 831.617 habitantes, 4%
da população do estado (MINAS GERAIS, 2016). A regional de saúde de Varginha é composta
por 49 municípios (São Lourenço, Varginha, Passa Quatro, Três Corações, Três Pontas,
Itumirim, Conceição do Rio Verde, Cristina, Carmo da Cachoeira, Lavras, Jesuânia, Baependi,
Ribeirão Vermelho, Minduri, Elói Mendes, Dom Viçoso, Olímpio Noronha, Serranos, Itutinga,
Cordislândia, Caxambu, Carmo de Minas, Santana da Vargem, Nepomuceno, Seritinga, São
Thomé das Letras, Coqueiral, Ingaí, Boa Esperança, Soledade de Minas, Perdões, Pouso Alto,
Cambuquira, Itanhandu, Aiuruoca, Carrancas, Itamonte, Cruzília, São Sebastião do Rio Verde,
Campanha, Ilicínea, Luminárias, Monsenhor Paulo, Lambari, São Bento Abade, Ijaci, Virgínia,
Carvalhos e Alagoa).
O município com a menor população é Seritinga com 1812 habitantes e Varginha
tem a maior população com 120.691 habitantes, seguida de Lavras com população de 91.333
pessoas, Três Corações com 74.859 habitantes, Três Pontas com a população de 53.901, São
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Lourenço com 42.185 habitantes e Boa Esperança com 39.082 pessoas (MINAS GERAIS,
2015).
Na regional de Saúde de Varginha, no período de 1979 a 2013 ocorreram 20.001
óbitos por as neoplasias, sendo 10.963 homens e 9.038 mulheres. Segue abaixo a Tabela 5 com
descrição das CID e a quantidade de óbitos por gênero.
Tabela 5 - Total de mortes todas as neoplasias, segundo localização primária do tumor, em homens e
mulheres, regional de saúde Varginha-MG entre 1979 e 2013.

Quant. Óbitos
Homens Mulheres

CID

C15 – Esôfago
C16 – Estomago
C18 – Colón
C22 - Fígado e vias biliares intra-hepáticas
C25 – Pâncreas
C26 - Localizações mal definidas no aparelho digestivo
C32 – Laringe
C34 - Brônquios e pulmões
C50 – Mama
C53 - Colo do útero
C55 - Útero, SOE
C56 – Ovário
C61 – Próstata
C67 – Bexiga
C71 – Encéfalo
C76 - Outras localizações mal definidas
C80 - Localização primaria desconhecida
C85 - Linfoma não-Hodgkin de outros tipos, SOE
C92 - Leucemia mieloide
Outras neoplasias malignas
TOTAL
TOTAL GERAL
Fontes:
MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
MP/Fundação
Instituto
Brasileiro
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância.

de
de

Informação
Geografia

742
222
1810
809
360
409
418
445
387
356
240
299
341
1250
621
1156
322
451
273
1361
199
335
306
244
220
832
864
176
157
175
2111
2110
10963
9038
20001
sobre
e

Mortalidade
Estatística
-

SIM
IBGE

Entre 1979 a 2013 aconteceram 10963 mortes por neoplasias em homens na
regional de saúde de Varginha. Segundo a localização primária do tumor: outras neoplasias
malignas com (19%), estômago (17%), próstata (12%), brônquios e pulmões (11%), localização
primária desconhecida (8%), esôfago (7%), fígado, vias biliares intra-hepáticas e pâncreas com
4% cada, colón, laringe e encéfalo 3% cada, outras localizações mal definidas, localizações mal
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definidas no aparelho digestivo, bexiga, linfoma Não-Hodgkin de outros tipos, SOE com 2%
cada e leucemia mieloide com 1%, conforme apresentado no gráfico 7.

Porcentagem (%)

Gráfico 7 - Distribuição proporcional do total de mortes por todas as neoplasias, por faixa etária, segundo
localização primária do tumor, em homens, regional de saúde Varginha-MG, com faixa etária de Ign. a
99+, entre 1979 e 2013.
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Os municípios que tiveram as maiores taxas de mortalidade masculina por 100.00
homens, no período de 1979 a 2013 foram respectivamente: Caxambu índice de 110,5, Pouso
Alto com 106,9, Seranos com taxa de 105,9, Cambuquira com índice de 104,7, Cruzília com
103,2, Ribeirão Vermelho com taxa de 101,3, São Lourenço com 101,2, Lambari índice de
100,9, Campanha com 100,7, Perdões com taxa de 98,9, Olímpio Noronha com 97,8 e Varginha
com indicador de 97,2, conforme é apresentado no gráfico 8.
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Gráfico 8 - Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por todas as neoplasias, por 100.000
homens, pelos municípios da regional de saúde Varginha do estado de Minas Gerais, entre 1979 e 2013.

Fonte:
MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
MP/Fundação
Instituto
Brasileiro
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância.
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Entre 1979 a 2013 acorreram 9038 mortes por todas as neoplasias em mulheres na
regional de saúde de Varginha. Segundo a localização primária do tumor: outras neoplasias
(23%), mama (13%), localização primária desconhecida (10%), estômago (9%), brônquios e
pulmões (7%), útero, fígado e vias biliares intra-hepáticas e colón com 5% cada, pâncreas, colo
do útero com 4% cada; encéfalo, localizações mal definidas no aparelho digestivo, ovário com
3% cada, esôfago, outras localizações mal definida leucemia mieloide com 2% cada, conforme
gráfico 9.
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Gráfico 9 - Total de mortes por todas as neoplasias, segundo localização primária do tumor, em mulheres,
regional de saúde Varginha-MG, com faixa etária de Ign. a 99+, entre 1979 e 2013.
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MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância.

Os municípios que tiveram as maiores taxas de mortalidade feminina por 100.000
mulheres, no período de 1979 a 2013, foram respectivamente: Campanha 99,4; Itamonte 86,9;
Caxambu 85,8; Passa Quatro 84,9; São Lourenço 84,8; Olímpio Noronha 84,6; Lambari 84,4;
Ribeirão Vermelho 83,9; Itanhandu 83,8; Carrancas 83,4; Cambuquira 82,0; Perdões 81,7 e
Alagoa 80,0, conforme gráfico 10.
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Gráfico 10 - Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por todas as neoplasias, por 100.000
mulheres, pelos municípios da regional de saúde Varginha do estado de Minas Gerais, entre 1979 e 2013.

Fontes:
MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema
MP/Fundação
Instituto
Brasileiro
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância.
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Estadiamento

A necessidade de se qualificar os casos de câncer em estádios baseia-se na
comprovação de que as taxas de sobrevida são distintas quando a doença está restrita ao órgão
de origem ou quando ela se estende a outros órgãos. “Estadiar” uma neoplasia maligna denota
avaliar o seu grau de disseminação. O estádio de um tumor reflete não apenas o percentual de
desenvolvimento e a expansão da doença, mas também o tipo de tumor e sua analogia com o
paciente. (INCA, 2016).
A classificação das neoplasias malignas em grupos obedece a diversas variáveis:
localização, tamanho ou volume do tumor, invasão direta e linfática, metástases à distância,
diagnóstico histopatológico, produção de substâncias, manifestações sistêmicas, duração dos
sinais e sintomas, gênero e idade do paciente, etc.
O método mais utilizado é o recomendado pela União Internacional Contra o
Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de Classificação de Tumores Malignos, que dá
graduações para a extensão do tumor primário (T), a disseminação da doença a linfonodos
regionais (N) e a presença de metástases a distância (M). O sistema TNM não se aplica a todas

50

as neoplasias, para os linfomas, por exemplo, há sistemas de estadiamento próprio. (MINAS
GERAIS, 2010).
O Sistema TNM baseia-se na extensão anatômica da doença e tem por base a
avaliação de três componentes. (BRASIL, 2004):
•

T - A extensão do tumor primário

•

N - A ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais

•

M - A ausência ou presença de metástase a distância.
A adição de números a estes três componentes indica a extensão da doença maligna,

assim temos: T0 a T4, de N0 a N3 e de M (0 ou 1), respectivamente. Além das graduações
numéricas, as categorias T e N podem ser subclassificadas em graduações alfabéticas (a, b, c).
Tanto as graduações numéricas como as alfabéticas expressam o nível de evolução do tumor e
dos linfonodos afetados. O símbolo “X” é utilizado quando uma categoria não pode ser
devidamente avaliada. Quando as categorias T, N e M são agrupadas em combinações préestabelecidas, ficam distribuídas em estádios que, geralmente, variam de I a IV. Estes estádios
podem ser subclassificados em A e B, para expressar o nível de evolução da doença. (INCA,
2010).
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3. ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA
A análise de sobrevivência é um conjunto de métodos estatísticos que foram
desenvolvidos na década de 1960, mas, se popularizaram principalmente na década de 80.
(SOARES; COLOSIMO, 1995). Estão relacionados principalmente à pesquisa em
epidemiologia e em clínica médica, mas também são adequados na abordagem de diversas áreas
como engenharia, sociologia e etc.
O objeto de estudo da análise de sobrevivência é o tempo entre eventos: o tempo
do diagnóstico ao óbito do paciente, ou o tempo entre incidência e a cura de uma doença. A
análise de sobrevivência visa estabelecer estimadores das funções usadas para especificar o
tempo de vida, testando a relação dessas funções com outras variáveis. (CARVALHO, 2015).
Na análise de sobrevivência a variável dependente é sempre o tempo até ocorrência
de determinado evento. Oposto da análise estatística “clássica” a variável dependente é a
própria ocorrência de determinado evento: desenvolver uma doença, cura, efeito colateral de
um medicamento. (BOTELHO, 2009).
Uma coorte de pacientes é acompanhada por determinado tempo para estudar a
sobrevida após o diagnóstico de câncer. Ao longo deste período foram observados alguns
óbitos. Uma forma de descrever esse processo seria calcular a taxa de mortalidade média do
grupo, dividindo-se o total de óbitos pelo total de pessoa-tempo de observação. Entretanto, essa
taxa não é homogênea ao longo do tempo, a chance de o paciente morrer de câncer é uma função
que depende do tempo desde o diagnóstico. A análise de sobrevida permite tratar problemas
como este, em que o risco de ocorrência do evento não é homogêneo ao longo do tempo.
(CARVALHO et al, 2015).
A análise de sobrevivência permite estudar tempos de vida, tempos de
sobrevivência. Sua característica fundamental é a existência de censura, ou seja, para alguns
indivíduos não é possível observar o acontecimento de interesse durante o período em que
estiveram em observação. Outro aspecto da análise de tempos de vida é que não se pode assumir
a normalidade da distribuição subjacente, pois geralmente este tipo de dados apresenta uma
distribuição assimétrica positiva. Assim sendo não podem ser utilizados os métodos estatísticos
usuais. (BASTOS; ROCHA, 2006).
As técnicas da análise de sobrevivência podem ser organizadas em três categorias:
não paramétricas, semi-paramétricas e paramétricas. (COLOSIMO; GIOLO, 2006).
1. Técnicas não paramétricas: não apresentam quase nenhuma restrição em relação
à distribuição dos tempos de vida da amostra de uma população, são modelos mais
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flexíveis, porém não permitem testar o efeito de muitas variáveis ao mesmo tempo.
A principal técnica não paramétrica da análise de sobrevivência e o método de
Kaplan-Meier.
2. Técnicas semi-paramétricas: a principal vantagem em relação às técnicas não
paramétricas é a possibilidade de testar a significância estatística de diversas
variáveis sobre a distribuição de tempos de vida. A principal técnica semiparamétrica é a regressão de Cox.
3. Técnicas paramétricas: definem com rigor a forma funcional das distribuições
de tempo de vida na população, são baseados nas premissas de validade da
estatística tradicional. Devido sua pouca flexibilidade, são menos utilizadas e são
chamadas modelos de tempo de vida acelerado.
Nos estudos de seguimento, principalmente aqueles de longa duração, os pacientes
que não atingem o tempo total de seguimento previsto, são excluídos. Já na análise de
sobrevivência, os dados destes pacientes são aproveitados na análise final, mesmo que não
desenvolvam o evento em estudo. Quando isso ocorre, designa-se o indivíduo como censurado.
Censurado significa que o indivíduo não desenvolveu o evento até ao fim de observação no
estudo (BOTELHO, 2009).
Portanto, a análise de sobrevivência permite usar a informação de todos os
participantes até o momento em que desenvolveram o evento ou foram censurados, constituindo
uma técnica ideal para analisar respostas binárias (ter ou não ter o evento) em estudos
longitudinais que se caracterizam por tempo de seguimento diferente entre os indivíduos e
perdas de segmento. (REBASA, 2005).
Todos os indivíduos têm seu tempo de sobrevivência contado a partir da entrada no
estudo, sem levar em conta o que aconteceu no passado. O evento final corresponde na maioria
das vezes ao óbito, ou à alteração do estado inicial como a cura, recorrência e outros. O evento
final é denominado falha (failure), por aludir frequentemente a eventos indesejáveis como a
manifestação da doença ou morte (BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE,
2002).
A sobrevida é o tempo desde a entrada do indivíduo no estudo (data do diagnóstico)
até a ocorrência do evento de interesse (falha) ou até a censura. (KLEINBAUM, 1995). Os
dados de sobrevivência para o indivíduo i (i = 1, ..., n) são representados em geral, pelo par (ti,
ci), sendo:
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𝑐𝑖 = {

1,
0,

𝑠𝑒 𝑡𝑖 é 𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
𝑠𝑒 𝑡𝑖 é 𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

•

ti - o tempo de observação do indivíduo i.

•

ci - uma variável indicadora de falha ou censura.

A variável resposta em análise de sobrevivência é representada por duas colunas no
banco de dados, a coluna que informa o ti, tempo de acompanhamento do indivíduo i, e a coluna
ci que informa se o tempo observado do indivíduo i é um tempo de falha ou uma censura.
Em análise de sobrevida inclusive os resultados censurados devem ser analisados,
pois mesmo incompletas as observações censuradas fornecem informações sobre o tempo de
vida do objeto de estudo. Existem três tipos de censura mais usuais: censura a direita, à esquerda
e intervalar.
Na censura a direita a única informação de que se dispõe é que o tempo de vida do
indivíduo excede um determinado valor. Apresentamos três tipos de censura à direita:
•

Tipo I: Observações são acompanhadas até um período pré-estabelecido de tempo.

•

Tipo II: Observações são acompanhadas até obter-se um número pré-determinado de
falhas.

•

Tipo III: Aleatória à direita: acontece quando um paciente é retirado no decorrer do
estudo sem ter ocorrido falha, ou se por exemplo, o paciente morrer por uma razão
diferente da estudada.
A censura à esquerda ocorre se o evento de interesse já aconteceu quando o

indivíduo foi observado. (COLOSIMO, 2001). Ou seja, a censura a esquerda acontece quando
não conhecemos o momento de ocorrência do evento, mas sabemos que ele ocorreu antes do
tempo determinado.
Na censura intervalar não se sabe o tempo exato de ocorrência do evento de
interesse, sabe-se apenas que ele ocorreu em um intervalo de tempo (GIOLO, 2003)
a. Função densidade de probabilidade

A variável T é o tempo de sobrevida, ou seja, o tempo até a ocorrência de um evento.
T é considerada uma variável aleatória contínua e positiva. No contexto da análise de sobrevida,
a função f (t) pode ser interpretada como a probabilidade de um indivíduo sofrer um evento em
um intervalo instantâneo de tempo. (CARVALHO et al., 2005).
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O valor observado de T, o momento de um ou mais eventos está relacionada à
amplitude do intervalo x entre o evento anterior e o atual, calculando-se fx (t):
𝑁𝑥 (𝑡)

𝑓̂(𝑡) =
𝑥

(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) × ∆𝑥

•

x é o índice do intervalo (1,2,...)

•

𝑁𝑥 (𝑡) é o número de ocorrências no intervalo de tempo X

•

∆𝑥 é a amplitude do intervalo de tempo x

A probabilidade de ocorrência do evento permanece constante dentro do intervalo
de tempo entre o evento anterior e o atual.
b. Função de sobrevida

Na análise de sobrevida, os parâmetros mais importantes são: a probabilidade de
sobrevivência em cada um dos intervalos considerados e a probabilidade de sobrevida
acumulada (taxa de sobrevida). Ou seja, é a probabilidade de sobreviver do tempo zero até o
tempo final considerado, usualmente denominada S(t). (BUSTAMANTE-TEIXEIRA;
FAERSTEIN; LATORRE, 2002).
Seja T uma variável aleatória absolutamente contínua e não negativa, cujos valores
representam os tempos de vida dos indivíduos que pertencem a uma dada população
homogênea. A função de sobrevivência é definida como a função de sobrevida ou a
probabilidade de sobrevida acumulada até o tempo t, ou S(t) é dada por:

S (t) = P (T > t)
•

T → variável aleatória (tempo de sobrevida de um indivíduo)

•

t → qualquer valor de interesse para a variável aleatória T

Por exemplo, se estamos interessados em avaliar se um paciente sobrevive mais de
5 anos após submeter-se a tratamento para câncer. S (5) = P (T > 5) A função de sobrevida dá
a probabilidade de uma pessoa viver mais do que um tempo específico t =5. Isto é, S (T) dá a
probabilidade de um indivíduo sobreviver além do tempo t (probabilidade de uma variável
aleatória T exceder um determinado valor especificado (t)).
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Ou seja, F é a função de distribuição de T. S (t) é, portanto, a probabilidade de o
tempo de vida ser maior que t, e trata de uma função monótona não crescente tal que:
𝑆(0) = 1 𝑒 lim S(𝑡) = 0
𝑡→∞

Teoricamente, como t varia de 0 a ∞, a função sobrevida decai. Se não houver
censura:

𝑆(𝑡) =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠

A função é decrescente, ou seja, os valores de S (t) decrescem à medida que t cresce.
Para t = 0 → S(t) = S(0) = 1 e Para t = ∞ → S(t) = 0

Figura 3 - Função de sobrevida

Fonte: CARVALHO et al., 2015.

A probabilidade de sobrevida é definida com a probabilidade de não ocorrer o
evento de interesse dentro do intervalo de tempo, é a probabilidade de sobreviver por mais do
que t unidades de tempo. Por definição a probabilidade é 1, no início da observação (em t0). Em
um estudo de coorte, utiliza-se a transformação em escala tal que a probabilidade de
sobrevivência é interpretada como a frequência no tempo t, de uma coorte de tamanho N, ao
invés de uma probabilidade. (CARVALHO et al., 2015).
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c. Método Kaplan-Meier

No método Kaplan-Meier os intervalos de tempo não são fixos, mas determinados
pelo aparecimento de uma falha (óbito). Portanto, o número de óbitos em cada intervalo deve
ser um. (KLEINBAUM, 1995).
O estimador foi proposto por Kaplan e Meier (1958) e é também chamado
estimador limite produto. Ele é uma adaptação da função de sobrevida, que na ausência de
censuras, é definida como:
𝑆(𝑡) =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑡é 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜

Suponha que existem n itens em teste e houve k tempos de falha distintos t1 < t2 <
... < tk, para 1 ≤ k ≤n. Pode ser que ocorra mais de uma falha para um mesmo tempo, o que é
chamado de empate. Desta forma, vamos usar a seguinte notação:
•

dj: número falhas no tempo ti;

•

nj: número de itens em risco no tempo tj (não falhou e não foi censurado antes de tj),
para j = 1, ... ,k.
O estimador de Kaplan-Meier de 𝑆̂(𝑡) é definido como sendo 1, para 0 ≤ t < t1 e

para t > t1 é definido pela expressão
𝑆̂(𝑡) = (

𝑛1 − 𝑑 1
𝑛1

)(

𝑛2 − 𝑑2
𝑛2

)…(

𝑛 𝑗 − 𝑑𝑗
)
𝑛𝑗

O estimador de Kaplan-Meier, na sua construção, considera tantos intervalos de
tempo quantos forem o número de falhas distintas. Os limites dos intervalos de tempo são os
tempos de falhas da amostra.
O método de Kaplan-Meier consiste em dividir o tempo de seguimento em
intervalos, cujos limites correspondem ao tempo de seguimento em que houve eventos.
(BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009).
Este método calcula a sobrevivência cada vez que um paciente morre, e permitindo
avaliar corretamente o ritmo em que os eventos vão ocorrendo nos diferentes grupos em estudo.
(MARGOTTO, 2010)
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d.

Modelo de Cox

Cox desenvolveu em 1972 um modelo de regressão semi-paramétrico. A regressão
de Cox é recomendada quando se estuda a sobrevivência sob a ótica da causalidade, já que
provê as estimativas das razões de risco dos fatores estudados, podendo-se aferir a relação que
fatores prognósticos ou de risco têm sobre o tempo até a ocorrência do evento de interesse.
(COLOSIMO; GIOLO, 2006).
O modelo de Cox faz a análise de regressão múltipla em análise de sobrevida, é
utilizado quando se deseja estimar-se o efeito conjunto de algumas variáveis independentes,
sejam as observações incompletas ou não.
O modelo de Cox permite identificar e analisar quais são as variáveis independentes
em conjunto e considera sua significância estatística dentro de um intervalo de confiança.
(LANFRANCHI, 2011).
A função de risco ou hazard function é uma variável dependente, e os riscos de
morte por uma causa são o produto de uma função de tempo e a combinação linear das
covariáveis Xi.
ℎ(

𝑡
𝑋 , 𝑋 , ⋯ 𝑋 ) = ℎ0(𝑡) ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾)
1

2

𝑘

Onde:
h0(t) = é a parte não paramétrica do modelo, em estudos que o objetivo é determinar
fatores prognósticos ela é desconsiderada.
βk = Os coeficientes de regressão que são estimados pelo método de máxima
verossimilhança parcial.
Ao se fazer a divisão dos dois lados da equação por h0(t), obtém-se:
𝑡
ℎ(
)
( )
(
)
𝑋1, 𝑋2, ⋯ 𝑋𝑘 ⁄
= ℎ0 𝑡 ∙ 𝑒𝑥𝑝 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾 ⁄
ℎ0(𝑡)
ℎ0(𝑡)
𝑡
ℎ(
)
𝑋1, 𝑋2, ⋯ 𝑋𝑘 ⁄
= 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾)
ℎ0 (𝑡)
Onde:
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𝑡
ℎ(
)
𝑋1, 𝑋2, ⋯ 𝑋𝑘 = 𝐻𝑅𝑖
ℎ0(𝑡)

•

HRi é o índice prognóstico (relative hazard function)

•

HR(i) = 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾 𝑋𝐾)

O índice prognóstico é útil para estimar a razão entre as funções de risco (HR) para
cada uma das variáveis independentes (Xi), supondo que todas as outras Xj≠i são constantes.
HR(i) = 𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖)
O modelo estima o efeito das covariáveis (Xi) através do princípio da
proporcionalidade dos riscos ao longo de todo o tempo de observação, sendo possível estimar
os efeitos das covariáveis sem ter que fazer qualquer suposição a respeito da distribuição do
tempo de vida.
A regressão de Cox determina a relação entre a sobrevivência e várias variáveis
independentes exploratórias, fornece uma estimativa efeito do tratamento sobre a taxa de
sobrevivência.
e. Teste de Log-Rank

Para avaliar a significância estatística procedemos como na análise clássica,
analisando o valor de p ou o intervalo de confiança. Para o cálculo deste p, o teste de
significância mais utilizado é o Logrank test. Este teste compara o número de eventos
observados em cada grupo com o número de eventos que seria esperado com base no número
de eventos dos dois grupos combinados, ou seja, não importa a que grupo pertence o indivíduo.
O teste Log-Rank é utilizado para comparar as curvas de sobrevida acumulada entre
diferentes categorias de uma mesma variável. (KLEINBAUM,1995). O Log-Rank é um método
de comparação entre curvas de sobrevivência. O teste é importante para comparar um processo
novo com um antigo, comparar dois produtos diferentes em relação ao tempo de vida ou ainda
determinar se duas curvas de sobrevivência apresentam diferenças significativas entre si.
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4.

Materiais e Métodos
O estudo será do tipo coorte ou estudo clínico, o termo “coorte” é utilizado para

designar um grupo de indivíduos que têm em comum um conjunto de características e que são
observados durante um período de tempo com o intuito de analisar a sua evolução.
Na coorte observacional os dados são obtidos em bases de dados já existentes,
chamados de dados secundários, serão utilizados os registros hospitalares de câncer do Hospital
Bom Pastor. Os registros de base hospitalar são aqueles que se referem a todos os casos tratados
e acompanhados em uma instituição. Estes registros fornecem informações, tanto para a
administração do hospital, quanto para pesquisadores interessados em informações sobre os
resultados do tratamento nos diferentes grupos e fatores de risco ou fatores prognósticos; e
colaboram na prevenção individual do paciente, uma vez que garantem o acompanhamento
destes pacientes.
Por se tratar de um estudo que utilizou dados secundários foi assinado o termo de
compromisso entre os pesquisadores e a Fundação Hospitalar do Município de Varginha
(HOSPITAL BOM PASTOR), assegurando que os dados foram utilizados em acordo com os
critérios de pesquisa científica, de sigilo médico e éticos, resguardados o sigilo e os direitos dos
pacientes.
A organização adequada do banco de dados é chave para que sua análise seja feita
de forma correta. Para as análises gerais do perfil dos pacientes utilizamos o Excel para calcular
frequência, média, porcentagem e gráficos. O Banco de dados Oracle e linguagem MySQL,
para manipular e tratar as informações fornecidas pelo Hospital. Cada variável estudada foi
estratificada conforme os pontos de corte, baseados no referencial teórico. As variáveis foram
estudadas utilizando o software estatístico MINITAB em que foram feitas a análise de
sobrevida e os respectivos gráficos.
Foi realizado um estudo de coorte composto por todos os pacientes assistidos no
Hospital Bom Pastor (HBP) no município de Varginha. Foram excluídos os pacientes que
faleceram, mas que não apresentam data de óbito, que não possuem data de diagnóstico, ou não
possuem data de último acompanhamento. As variáveis estudadas foram: sociais e
demográficas (gênero, idade ao diagnóstico, raça/cor, escolaridade) e clínicas (estadiamento no
momento do diagnóstico, ocorrência de metástase, tempo entre diagnóstico e entrada em
tratamento).
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Para a Análise de Sobrevida, foi considerada falha (o óbito) em decorrência do
câncer ou consequência direta do tratamento. O tempo inicial do estudo foi definido como a
data do diagnóstico.
Foram analisadas como fatores prognósticos independentes as variáveis: gênero,
idade, raça/cor, escolaridade, estadiamento, ocorrência de metástase, tempo entre o diagnóstico
e tratamento, histórico de câncer na família, alcoolismo e tabagismo. As variáveis foram
estratificadas segundo os pontos de corte (baseados em referencial teórico) e o resultado do
teste Log-Rank para as curvas de Kaplan-Meier de cada variável.
O teste de Log-Rank foi empregado para comparar as funções de sobrevida para
cada nível (estrato) das variáveis. Razões de risco brutas e ajustadas foram obtidas por meio da
Regressão de Cox. Variáveis com valores de p ≤ 0,05 foram inseridas no modelo de análise
multivariada por serem consideradas significativas ao nível de significância de 5%.
Métodos de análise mais avançada demandam formas distintas de organização dos
dados para que as funções implementadas façam estimativas corretas. Existem duas formas de
descrição da variável dependente: a forma clássica e a forma de processo de contagem. Na
forma clássica, é necessário registrar o tempo de acompanhamento e uma variável indicadora
que represente o status, ou ocorrência do evento. A variável assume o valor 1 se o evento
ocorreu, e 0 se foi censurado. Na notação de contagem, ao invés de indicar o tempo de
acompanhamento é informada a entrada a e saída no coorte de cada paciente. A forma de
contagem é mais informativa, já que a partir das variáveis início e fim é possível obter a
informação de tempo de acompanhamento. Já a informação sobre as datas de entrada e saída
do coorte, somente será possível se todos entrarem juntos no tempo zero. De modo geral a
literatura recomenda que se utilize as duas abordagens. (CARVALHO, 2005).
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5.

Registro Hospitalar de câncer do Hospital Bom Pastor - Varginha
Na área da Saúde existem sistemas de coleta ordenada de informações a respeito de

adoecimento e mortalidade de populações, com destaque para algumas doenças, tais como as
neoplasias malignas. Existem dois tipos de registros de câncer, os populacionais (RCBP) e os
registros hospitalares (RHC). Os RCBP, referem-se a certas regiões geográficas, para conhecer
o impacto da doença na população, através da avaliação de incidência e mortalidade. Os RHC
são implantados em hospitais que atendem pacientes com câncer, com o objetivo de conhecer
o perfil da população assistida pela instituição, avaliar a eficácia dos tratamentos terapêuticos
prestados e a alocar adequadamente recursos utilizados. (INCA, 2010).
No Brasil, a partir de 1980, por iniciativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA),
foram desenvolvidas ações para promover a implantação de RHC, através de orientações
uniformizadas em nível nacional e o apoio técnico por meio da capacitação de pessoas. Em
1998 devido a importância dos RHC, o Ministério da Saúde, publicou a Portaria no 3535 que
dispõe critérios para cadastramento de núcleos de atendimento em oncologia, tornando
obrigatório “dispor e manter em funcionamento o Registro Hospitalar de Câncer, conforme as
normas técnicas operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde”. (BRASIL, 1998).
Em 2005 o Ministério da Saúde constituiu a Política Nacional de Atenção
Oncológica, estabelecendo a rede de atenção oncológica, formando o regulamento técnico para
a implantação e credenciamento dos serviços de alta complexidade em oncologia, que exige a
obrigatoriedade de existência dos Registros Hospitalares de Câncer e determina parâmetros
para sua implantação e funcionamento. (BRASIL, 2005).
Para funcionar adequadamente o RHC depende da estrutura hospitalar, sobretudo,
dos prontuários de saúde, sua rede de informática e infraestrutura. Cada hospital deve gerar as
informações propostas pelo RHC, avaliando: onde armazená-las, como resgatá-las,
promovendo as análises das informações e divulgando-as. (INCA, 2010).
O RHC cadastra os casos com diagnóstico de neoplasia maligna atendidos no
hospital, classificando-os em duas categorias distintas: casos analíticos e casos não analíticos.
Os casos analíticos são (INCA, 2010):
•

caso diagnosticado no hospital do RHC e que recebeu o tratamento no hospital,

•

caso diagnosticado no hospital do RHC e que recebeu tratamento em outro hospital,

•

caso diagnosticado em outro hospital onde foi iniciado o tratamento e veio dar
continuidade ao tratamento no hospital do RHC,
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•

caso diagnosticado que realizou o primeiro tratamento em outro hospital e realiza uma
tratamento específico no hospital do RHC,

•

caso diagnosticado e tratado em outro hospital e faz avaliação clínica no hospital do
RHC,

•

caso matriculado no RHC falecido nas 48 horas e cujo o diagnóstico é por necropsia,
caso admitido no hospital sem tratamento, que não inicia o tratamento no prazo de oito
meses a contar a data do diagnóstico do tumor
Os casos não analíticos são: pacientes com patologias benignas e até mesmo alguns

pacientes com câncer que tenham comparecido ao hospital apenas para consultas, aqueles que,
apesar de terem câncer fazem tratamentos eletivos no hospital para outras doenças das quais
são portadores como por exemplo hipertensão ou diabetes, pacientes com câncer que estão em
tratamento em outros hospitais e que recebem tratamento transitório para evitar interrupção no
curso de terapias iniciadas em outra instituição. (INCA, 2010).
A ficha de registro de tumor apresenta informações de identificação do paciente (no
do prontuário, nome do paciente, gênero, 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).
A Ficha de registro de tumor é utilizada para todos os casos: analíticos ou não
analíticos. Os casos “não analíticos” são incluídos no RHC utilizando a mesma Ficha de
Registro de Tumores (Anexo A), porém não será preenchida a Ficha de seguimento (Anexo B).
Os casos analíticos, na Ficha de Registro de Tumor, cadastram-se as informações referentes ao
paciente e sua doença, até completar um ano da data do primeiro diagnóstico do tumor. A partir
de um ano, as informações serão coletadas na Ficha de Seguimento. Excepcionalmente, a ficha
de seguimento é aberta para casos de paciente falecidos no primeiro ano, e que possuam
informações relevantes que não podem ser incluídas na ficha de registro do tumor. (INCA,
2010).
A ficha de seguimento apresenta as informações sobre a continuidade do
tratamento, possibilitando avaliar o que sucedeu ao paciente ao longo do tempo, propiciando a
instituição avaliar a efetividade do tratamento realizado. (INCA, 2010).
Os itens devem ser distribuídos em colunas e, em cada item, as opções são
padronizadas de modo que a opção 8 corresponde sempre a “não se aplica” e a opção 9, a “sem
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informação”. A numeração das opções em cada item se inicia com o número um e as demais
em ordem crescente, ficando vazios os números entre a última opção existente e o dígito 8 (não
se aplica)

a.

Itens de identificação do paciente

1. Nº do prontuário hospitalar

O número do prontuário hospitalar é único, pessoal e intransferível, adotado para
identificar o paciente em todos os serviços do hospital. Portando, a chave primária do Banco de
Dados é o número do prontuário, logo são 9463 registros de câncer de 9134 pacientes.

2. ID do Tumor

A identificação do tumor é um número sequencial que identifica a quantidade de
tumores que cada paciente teve. A maioria dos pacientes 97% tiveram 1 tumor. Cerca de 2%
dos pacientes apresentam 2 tumores. Pacientes com 3, 4, 5, 6, 8 e 10 tumores apresentaram 2%
ao total. Não houve pacientes com 7 e 9 tumores. A média é de 1,04 tumores para cada paciente.

3. Gênero

O Banco de Dados do Hospital Bom Pastor apresenta 4635 pacientes do gênero
masculino (51%) e 4499 pacientes do gênero feminino (49%).

4. Idade

A média de idade dos pacientes na data da primeira consulta é 58 anos, com
amplitude variando de 0 a 104 anos. A maioria dos pacientes estão na faixa de 70-79 anos 25%,
entre 60-69 anos apresentou 24%, com idade entre 40-49 anos com 15%, entre 80-104 anos
apresentou 14%, com idade de 50 a 59 anos com 11%, na faixa de 30 a 39 anos com 6%, idade
entre 20 a 29 anos apresentou 3% e faixa etária de 0 a 19 anos com 2%, conforme apresentado
no gráfico 11.
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Gráfico 11 - Faixa etária dos pacientes Hospital Bom Pastor.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

5. UF de nascimento

O local de nascimento refere-se ao estado da Federação onde o paciente nasceu.
Este item pode ajudar na identificação do paciente e também fornecer informação sobre a
migração do paciente, avaliar a utilização do hospital como centro de referência ou, ainda, como
indício sobre a etiologia ambiental do câncer.
A maioria dos pacientes, 98% são do estado de Minas Gerais, fato que é justificado
pelo fato do Hospital Bom Pastor estar localizado em Minas Gerais e ser referência de
atendimento na sua área, cerca de 1% são naturais de São Paulo e 1% não apresentam local de
nascimento,

6. Raça e cor

Grande parte dos pacientes são da cor branca (59%). Cerca de 27% dos pacientes
não apresentam informação sobre a cor, pacientes negros são 8%, pardos são 6%, amarelos e
indígenas com 0%, conforme gráfico 12.
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Gráfico 12 - Raça/Cor dos pacientes Hospital Bom Pastor.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

7. Escolaridade

A maioria dos prontuários não apresentam informações sobre a escolaridade dos
pacientes 72%, cerca de 14% dos pacientes apresentam ensino fundamental incompleto, 5%
sem nenhuma escolaridade, 3% com ensino fundamental completo, 3% tem nível médio e 2%
com superior completo.

8. Ocupação

A informação sobre a ocupação refere-se à atividade na qual uma pessoa
economicamente ativa vem trabalhando nos últimos anos ou na qual trabalhou (nos casos de
aposentados ou desempregados). Esta informação é relevante, pois, existem tumores de várias
localizações que têm sido relacionados a causas ocupacionais. As profissões são compiladas
segundo os códigos da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho,
utilizando três dígitos, adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Censo
Populacional de 1980.
No Banco de Dados do Hospital Bom Pastor foram identificadas 206 ocupações
profissionais, a maioria dos prontuários 43% foram classificados como trabalhadores que não
podem ser classificados segundo a ocupação. Seguidos de 9% de trabalhadores agropecuários
(código 621), 8% outros trabalhadores agrícolas (código 639) e 6% em ocupação não
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identificada (código 9999). Pedreiros com 4% (código 951). Trabalhadores de serventia
(domicílios e hotéis) com 3% (código 540). Comerciantes com 3% (código 410). Motoristas
com 2% (código 985) e as demais com ocupações com 22%. Conforme gráfico13 abaixo:
Gráfico 13 - Ocupação Profissional dos pacientes.

Porcentagem (%)

43

22

9

999

Outros

621

8

639

6

9999

4

3

3

2

951

540

410

985

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR).

9. Procedência dos pacientes

Os pacientes provieram de 162 municípios. A maioria dos pacientes 15% são do
município de Varginha, seguidos de 6% de Lavras, 4% de Três Corações, 4% de Pouso Alegre,
4% de Três Pontas, 3% de Boa Esperança, 3% de São Lourenço, 3% de Itajubá, 2% de Alfenas
e 2% de Elói Mendes. Os demais municípios com 54%. Conforme gráfico 14:
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Gráfico 14 - Município de procedência dos pacientes.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

b. Itens de caracterização do diagnóstico

i. Data do 1º diagnóstico
Considera-se, preferencialmente, como data do primeiro diagnóstico de cada tumor,
a data da confirmação anatomopatológica do tumor, ocasião na qual se tem a certeza do
diagnóstico. A data do primeiro diagnóstico de câncer é fundamental para definição da data de
“aniversário” do tumor, para realização do seguimento anual e para o cálculo de vários
indicadores, como os intervalos de tempo entre matrícula/diagnóstico e diagnóstico/início do
tratamento. Também é usada no cálculo do tempo de sobrevida.
Quando não se dispõe da data completa, utiliza-se a média do período, assim, para
dia não conhecido 15, para dia e mês usar 30/06 e para a data totalmente desconhecida, é usado
99/99/9999.
Na maioria dos prontuários (99%) a data do início do diagnóstico está preenchida,
e 1% dos formulários a data é desconhecida.
Os anos de diagnósticos são de 1997 até 2011. A distribuição dos casos, por ano de
diagnóstico, está apresentada no gráfico 15:
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Gráfico 15 - Ano do 1º diagnóstico
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

ii. Diagnóstico e tratamento anteriores

Grande parte dos pacientes 74% chegaram ao Hospital Bom Pastor com
diagnóstico, mas sem tratamento. Cerca de 16% sem diagnóstico e sem tratamento. 9% dos
pacientes estavam diagnosticados e com tratamento. Esse item permite avaliar se o hospital tem
funcionado como centro de referência ou se atua também como unidade de diagnóstico. No
caso do Hospital Bom Pastor ele é um hospital especializado e de referência, onde a maioria
dos pacientes já chegam com o diagnóstico confirmado.
iii. Base mais importante do diagnóstico

A base mais importante do diagnóstico significa o grau máximo de certeza no
diagnóstico de uma neoplasia maligna que é dado pela histologia do tumor primário através do
material coletado por meio de punção, biópsia, peça cirúrgica ou do exame post-mortem.
Contudo, os casos sem diagnóstico citológico ou histológico não devem ser excluídos, pois
perder-se-iam informações valiosas; daí a necessidade de se considerar o diagnóstico de câncer
em bases puramente clínicas, de imagem ou exames de patologia clínica e endoscopia, menos
confiáveis que as patológicas.
A maioria dos pacientes 74% foram diagnosticados através de pesquisa clínica,
utilizando os procedimentos básicos e os exames de caráter geral que são solicitados na fase de
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triagem e no processo inicial de diagnóstico. São realizados em material biológico como
sangue, fezes, urina ou secreções, como por exemplo a dosagem de PSA para o câncer de
próstata.
Cerca de 16% dos pacientes foram diagnósticas com exame clínico. Entende-se por
exame clínico, o exame realizado pelo médico, tendo por base a história do paciente, a inspeção,
a palpação e a ausculta. A realização desse exame poderá fazer uso de aparelhos simples como
o estetoscópio, o aparelho de pressão, o termômetro, o otoscópio etc.
E, 9% dos pacientes foram diagnosticados através de exames por imagens, tais
como: Radiologia Convencional (R-X), Ultrassonografia (US), Cintilografia / Gamagrafia (ou
exame de medicina nuclear), Radiologia Intervencionista, Tomografia Computadorizada (TC)
e Ressonância Magnética (RNM ou RMN).
Cerca de 0,5% através de marcadores tumorais. Estão incluídos os exames
laboratoriais de pesquisa e medição de marcadores específicos para determinados tipos de
câncer ou em topografias específicas, exclusivamente em relação a sua indicação como auxiliar
no diagnóstico do câncer. Como por exemplo o antígeno carcinogênico 125 para o tumor no
ovário. E 0,1% não apresentam informação sobre a base do diagnóstico do tumor.
c. Itens de caracterização do tumor

Este grupo de item tem preenchimento obrigatório e o objetivo de suas inclusões na
Ficha de Registro de Tumores é possibilitar o agrupamento e a classificação dos tumores de
modo homogêneo, baseando-se no uso de classificações internacionais. Utiliza-se a
Classificação Internacional de Doenças para Oncologia – a CID-O/3 para especificar a
localização e o tipo histológico do tumor.
i. Localização do tumor primário

A localização do tumor primário especifica a correta localização anatômica do
tumor primário, utilizam-se os códigos topográficos da Classificação Internacional de Doenças
para Oncologia (CID-O-3ª-edição). Sua composição é feita por 4 dígitos (alfanuméricos), na
qual C - é a letra que inicia o código, indicando que se refere à localização anatômica onde se
encontra o tumor; os dois dígitos sequenciais são numéricos e especificam o código da
localização anatômica e o terceiro dígito, após o ponto, indica a especificação da sublocalização
anatômica. Desse modo consideramos apenas os 3 primeiros dígitos.
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No Banco de dados do Hospital Bom Pastor os cinco canceres mais incidentes
exceto pele foram: 18% câncer de mama, seguidos de 13% câncer de próstata, colo de útero
7%, leucemias 7%, brônquios e dos pulmões 5% e esôfago 5%, conforme gráfico 16.
Gráfico 16 - Hospital Bom Pastor – Neoplasias Malignas
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Dos 4798 prontuários de pacientes do gênero masculino foram registrados 53 tipos
de neoplasias malignas. A maioria neoplasia maligna da próstata (25%). Seguidos de 11% com
câncer de pele. Leucemias com 8%. Esôfago com 7%. Brônquios e dos Pulmões com 7%.
Laringe com 6%. Estômago com 5%. Gânglios linfáticos com 4%. Sem especificação de
localização com 3%. Reto com 3%. Outras neoplasias com 22%. Conforme pode ser verificado
no gráfico 17.

71

Neoplasia

Gráfico 17 - Hospital Bom Pastor – Neoplasias incidentes em Homens.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Dos 4665 prontuários de pacientes do gênero feminino foram registrados 60 tipos
de neoplasias malignas. Neoplasia de mama com 35%. Seguidos de colo de útero 14%.
Neoplasia maligna de pele com 12%. Leucemias com 6%. Gânglios linfáticos 4%. Brônquios
e dos Pulmões com 3%. Neoplasia maligna de Reto 3%. Ovário com 2%. Estômago 2%.
Neoplasia maligna no corpo do útero com 3%. Cólon 2%. Esôfago com 2%. O somatório das
demais neoplasias apresentam 12%, conforme gráfico 18.

Neoplasias

Gráfico 18 - Hospital Bom Pastor - Neoplasias incidentes em Mulheres
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

72

ii. TNM clínico inicial (TNM)
A Classificação dos Tumores Malignos – TNM (6ª- edição) é um sistema de
classificação dos tumores malignos elaborados pela União Internacional Contra o Câncer –
UICC. A informação sobre a extensão do tumor expressa pelo TNM é uma avaliação de uma
condição dinâmica (extensão da doença), em determinado momento do tempo.
O TNM utiliza, para classificar o tumor, um conjunto de três letras com respectivo
índice, no qual o T – representa a extensão do tumor; o N – representa a ausência ou a presença
e a extensão das metástases em linfonodos regionais e o M a ausência ou presença de metástases
a distância.
Na tabela 6 estão apresentadas as diversas possibilidades para cada parâmetro de
avaliação. (T, N e M).

Tabela 6 - A relação entre as possibilidades de tumores e os parâmetros de avaliação

T – TUMOR PRIMÁRIO
TX

O tumor primário 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, N4

Comprometimento crescente dos linfonodos regionais
M – METÁSTASE A DISTÂNCIA

MX

A presença de metástase a distância não pode ser avaliada

M0

Ausência de metástase a distância

M1

Metástase a distância
Registros hospitalares de câncer: planejamento e gestão / Instituto Nacional de Câncer.
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Dentre a maioria dos pacientes 51% estão sem informação sobre o TNM, 16% dos
prontuários estão marcados como não se aplica 10% apresentam TNM 200; 4% com TNM 100;
3% com TNM 300 e o somatório dos demais registros com 16%, conforme gráfico 19.
Gráfico 19 - TNM clínico inicial.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

iii. Estadiamento inicial (com base no TNM).
O estadiamento é conhecido por estas três letras mencionadas no (TNM) e é

mundialmente padronizado. O TNM se agrupa de várias formas para dar origem a cinco grandes
grupos de estadiamento conforme tabela 7.
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Tabela 7 - Grupos de estadiamento e correspondência com o TNM.

GRUPOS DE
ESTADIAMENTO

CORRESPONDÊNCIA TNM

INTERPRETAÇÃO
Carcinoma na fase mais inicial (in

0

T0 N0 M0

I

T1 N0 M0

Câncer inicial

II

T1 N1 M0

Câncer em fase intermediária

II

T2 N0 M0

Câncer em fase intermediária

II

T2 N1 M0

Câncer em fase intermediária

II

T3 N0 M0

Câncer em fase intermediária

III

T1 N2 M0

Câncer avançado

III

T2 N2 M0

Câncer avançado

III

T3 N1 M0

Câncer avançado

III

T3 N2 M0

Câncer avançado

III

T4 N0 M0

Câncer avançado

III

T4 N1 M0

Câncer avançado

III

T4 N2 M0

Câncer avançado

III

Qualquer T N3 M0

Câncer avançado

IV

Qualquer T Qualquer N M1

situ)

Câncer que se espalhou pelo corpo
(câncer metastático)

Registros hospitalares de câncer: planejamento e gestão / Instituto Nacional de Câncer.

Além das graduações numéricas, as categorias T e N podem ser subclassificadas
em graduações alfabéticas (a, b, c). Tanto as graduações numéricas como as alfabéticas
expressam o nível de evolução do tumor e dos linfonodos comprometidos.
Grupos que se dedicam ao estudo de tumores particulares desenvolvem sistemas
próprios de estadiamento, mesmo que o tumor já possua regras de classificação pela União
Internacional Contra o Câncer (UICC). Isto não denota que os sistemas sejam inconciliáveis,
mas se completam. É o caso, por exemplo, dos sistemas de estadiamento que expressam a
classificação do tumor através de letras maiúsculas (A, B, C, D), tal como ocorre no
estadiamento dos tumores de próstata, bexiga e intestino. Outro exemplo se verifica com o
estadiamento dos tumores ovarianos (UICC e FIGO - Federação Internacional de Ginecologia
e Obstetrícia), atualmente compatibilizados.
Em cerca de 25% dos pacientes não há informação sobre o estadiamento inicial
(opção 99). E, 15% dos pacientes são classificados como tumor não estadiável (código 88),
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13% dos pacientes com estadiamento 2, 9%, com estadiamento 4, 7% para 3B e outros
estadiamentos, 6% cada para 2B e 1,5% cada para estadiamentos 2A e 3 e 3% para 4A,
conforme apresentado no gráfico 20.
Gráfico 20 - Estadiamento inicial (TNM).
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Existem dois outros tipos de estadiamento (itens 5.3.5 e 5.3.6) que não foram
utilizados no estudo pois, para a maioria dos casos registrados tais classificações não estão
disponíveis.
iv. Outro estadiamento (diferente do TNM e com idade menor ou igual a 18 anos)

Este item deve ser preenchido exclusivamente quando se utiliza para estadiamento
algum critério diferente daqueles preconizados pelo TNM e que não seja com ele compatível,
incluindo a classificação de tumores pediátricos.
O Banco de Dados tem 186 pacientes com idade menor ou igual a 18 anos, e destes
64 foram classificados neste tipo de estadiamento. A maioria dos 9319 pacientes apresentam
tumor não estadiável (98%) para este tipo de classificação. E 1% não há informação sobre o
tumor. O somatório dos demais estadiamentos apresentaram menos de 1%.
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v. TNM patológico (pTNM)

O pTNM utiliza o mesmo conjunto de três letras do TNM. A avaliação do tumor
primário (pT) exige que ele tenha sido ressecado ou que tenha sido realizada biópsia que
possibilite a adequada avaliação da extensão do tumor.
A maioria dos pacientes 54% dos pacientes apresentam tumor não estadiável. Cerca
de 20% não há informação sobre o tumor. E 5% com pTNM 200. E 4% com pTNM 100. 3%
com pTNM 210. O somatório dos 22 tipos de pTNM com 15%, conforme apresentado no
gráfico 21.
Gráfico 21 - Estadiamento (pTNM).
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
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vi. Localização de metástase a distância

A ocorrência e a respectiva localização das metástases são informações importantes
para estadiamento do tumor, planejamento terapêutico e estabelecimento do prognóstico da
doença. Uma vez identificada a presença de metástase a distância deve ser feito seu registro,
em ordem cronológica de aparecimento, utilizando o código de localização do tumor da CIDO/3 com apenas três dígitos (sem o detalhamento da localização).
Do total de pacientes 16% tiveram ocorrência de metástase no período estudado,
destes pacientes 28% apresentaram metástase de Neoplasia maligna secundária e não
especificada dos gânglios linfáticos, 20% dos pacientes apresentaram Neoplasia Maligna dos
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Ossos e das Cartilagens Articulares de Outras Localizações e de Localizações Não
Especificadas, 18% pacientes com Neoplasia Maligna do Fígado e das Vias Biliares Intrahepáticas, 13% com Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões, 5% dos pacientes com
Neoplasia Maligna do Encéfalo, 4% apresentam Neoplasia maligna da cabeça, face e pescoço.
4% pacientes com Neoplasia maligna dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio. E 1%
pacientes com Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura. As demais neoplasias
apresentam 7%, conforme a gráfico 22.
Gráfico 22 - Localização da metástase a distância.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

d. Itens de caracterização do 1º tratamento

i.

Clínica do início do tratamento

Este item possibilita a identificação da clínica onde efetivamente foi iniciado o
tratamento antineoplásico do paciente, este item não será utilizado no estudo.
ii. Data do início do 1º tratamento no hospital

Esta data está relacionada ao início efetivo do tratamento antineoplásico específico
para o tumor em análise. Quando não se dispõe da data completa, deve-se usar a data média do
período.
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A maioria dos pacientes (34%) iniciaram o tratamento em até 1 mês após a data do
diagnóstico. Até 2 meses com 22%. Cerca de 14% dos pacientes iniciaram o tratamento no
máximo em 3 meses. Até 4 meses 9%. No prazo de até 5 meses 5%. No máximo em 6 meses
3%. Entre 7 meses e um ano com 5%. Até dois anos com 2%. Mais de 3 anos com 1%. E sem
informação com 5%, conforme gráfico 23:
Gráfico 23 - Tempo (meses) entre o diagnóstico e o início do tratamento.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

iii. Principal razão para não realização do 1º tratamento no hospital

Cerca de 89% dos prontuários se enquadraram na opção não se aplica. E 6% dos
pacientes faleceram antes de iniciar o tratamento. Cerca de 2% dos prontuários foram marcados
com outras razões. E 1% estão sem informação. E 1% estavam com a doença avançada, falta
de condições clínicas ou outras doenças associadas. Cerca de 1% dos pacientes abandonaram o
tratamento. Conforme apresentado no gráfico 24:
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Gráfico 24 - Motivo da não realização do 1º tratamento.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

iv.Primeiro tratamento recebido no hospital

Este item diz respeito ao conjunto de procedimentos que compõe o primeiro
tratamento do paciente no hospital. Devem ser cadastrados, de forma cronológica e sequencial,
todos os recursos de tratamento aplicados.
A maioria dos pacientes (35%) fizeram radioterapia como primeiro tratamento no
Hospital Bom Pastor, 29% realizaram quimioterapia, 22% dos pacientes algum procedimento
cirúrgico, 10% fizeram hormonioterapia e 2% não realizaram nenhum tipo de tratamento,
conforme apresentado no gráfico 25:
Gráfico 25 - Primeiro tratamento recebido no Hospital.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
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v. Estado da doença ao final do 1º tratamento no hospital

O objetivo deste item é avaliar a eficácia e a efetividade do primeiro tratamento,
específico para o tumor.
A maioria dos pacientes (34%) apresentaram quadro estável da doença após o
primeiro tratamento, 20% sem evidência da doença (remissão completa), 17% faleceram após
o primeiro tratamento, 13% não tem informação sobre o estado da doença, 10% a doença está
em progressão e 4% dos pacientes se enquadram em não se aplica, ou seja, esta opção é para
aqueles que não receberam o tratamento preconizado pelo Hospital e para pacientes cujo óbito
ocorreu antes do início do tratamento proposto, conforme a gráfico 26.
Gráfico 26 - Estado da doença após o 1º tratamento
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

vi. Data do óbito

Esta informação é muito importante para o cálculo de sobrevida do paciente. Se o
paciente estiver vivo o item não será preenchido. Quando é confirmado o óbito do paciente,
mas não se dispõe da data completa, deve-se usar a média do período. Assim, para dia não
conhecido, usar 15. Para dia e mês, usar 30/06. Se o óbito ocorreu, mas a data é totalmente
desconhecida, usar 99/99/9999.
A maioria dos pacientes, 5628 doentes (59%) estão vivos. E 3835 pacientes (41%)
faleceram, sendo 3812 pacientes tem data de óbito completa e 23 pacientes a data é
desconhecida.
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vii. Óbito devido ao câncer

Esta informação é muito importante para estabelecer o impacto do câncer no óbito
do paciente. Deve refletir se o paciente faleceu em decorrência da evolução do câncer ou se a
morte foi devida a outra causa, não diretamente relacionada ao câncer. Considera-se como
sendo em virtude do câncer, se constar na causa da morte, na Declaração de Óbito.
Apenas 2% dos prontuários o óbito ocorreu devido ao câncer. A maioria dos
prontuários não apresentam informação, gerando falta de qualidade da informação o que
prejudica sensivelmente a análise de sobrevida.
viii. Item de seleção do tumor para seguimento

Este campo é a chave para inclusão das informações referentes ao seguimento do
paciente, pelo hospital. Em conjunto com os dados da Ficha de Seguimento, possibilitarão
avaliar o que sucedeu ao paciente ao longo do tempo, propiciando à instituição avaliar a
efetividade do tratamento realizado.
Na análise de sobrevivência os pacientes que não foram a óbito incluímos apenas
aqueles que tem seguimento do tumor.
Em geral, consideram-se como analítico:
a) Caso diagnosticado ou não no hospital, mas com o tratamento realizado integralmente
no hospital do RHC, onde permanece em acompanhamento;

b) Caso diagnosticado no Hospital do RHC, porém o início do tratamento é realizado em
outro hospital (por indicação do hospital do RHC e segundo planejamento deste),
retornando a seguir ao hospital do RHC para complementação do tratamento e
acompanhamento;

c) Caso diagnosticado em outro hospital, onde apenas iniciou o tratamento antineoplásico
específico e que veio ao hospital no qual está instalado o RHC para dar continuidade a
esse primeiro tratamento e nele permaneceu, em acompanhamento.
São considerados como elegíveis para seguimento todos os casos de tumores
classificados como casos analíticos, exceto aqueles de pacientes que tenham falecido ao longo
do primeiro ano de doença, a contar da data do primeiro diagnóstico, e aqueles portadores de
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tumor de pele (exceto os melanomas, dermatofibrossarcomas e sarcoma de Kaposi) e com
tumores in situ, em decorrência da baixa letalidade e alto índice de cura.
A maioria dos prontuários 5441 (57%) são casos analíticos. E 4022 (43%) são casos
não analíticos.
ix.Data da triagem

A data da triagem corresponde à data do primeiro contato do paciente com a equipe
médica do hospital. O preenchimento dessa informação é importante, pois poderá ser utilizado
para separação de bancos de dados e para o cálculo do intervalo de tempo entre a triagem e a
primeira consulta e também com a data do diagnóstico inicial do câncer, para estabelecer a
demora entre a procura e o efetivo atendimento do paciente. Para os fins específicos deste
estudo esta informação não será utilizada.
x. Histórico familiar de câncer

São considerados para efeito deste item, exclusivamente, os parentes
consanguíneos, ascendentes ou colaterais até a segunda geração, ou seja: os pais, os irmãos,
os avós paternos e maternos e os tios (irmãos dos pais). Nos casos de adoção, se os parentes
biológicos forem desconhecidos, essa informação será preenchida com a opção 9 (Sem
Informação).
A maioria dos pacientes não apresenta informação sobre o histórico familiar de
câncer (78%), 12% não tem histórico familiar de câncer e 10% tem.
xi. Consumo de álcool

A história de consumo de bebida alcoólica retrata não apenas a situação atual, mas
a ocorrência preponderante ao longo da vida do paciente, pois é fator de risco para a ocorrência
de câncer.
A maioria dos pacientes 49% não apresentam informação sobre consumo de álcool,
36% nunca consumiram álcool e 15% consumiram ou consomem álcool.
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xii.

Histórico de consumo de tabaco

À semelhança do consumo de bebida alcoólica, a avaliação do hábito tabágico leva
em consideração toda a vida do paciente e não apenas a situação atual. Também são avaliados
todos os tipos de tabagismo (cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e mascar).
Grande parte dos pacientes (43%) não apresentam informação sobre o tabagismo,
29% nunca utilizaram e 27% dos pacientes utilizam ou já utilizaram.
xiii. Origem do encaminhamento

A maioria dos pacientes (70%) foram encaminhados pelos SUS, 23% não foram
encaminhados pelos SUS e 8% não tem informação, esta informação não foi utilizada no estudo.
xiv. Exames relevantes

Consideram-se exames relevantes aqueles cuja realização forneceu informação
importante para o estabelecimento do diagnóstico do tumor, para conhecer sua extensão; levou
a decisões que influenciaram no planejamento do tratamento antineoplásico; ou, ainda, resultou
na mudança de conduta.
A maioria dos exames relevantes realizados pelos pacientes foram: 44% anatomia
patológica, 28% exames clínico e patologia clínica, 24% exames por imagem e 3% endoscopia
e cirurgia exploradora.
xv. Lateralidade

Este item somente será preenchido para tumores de órgão par, com o objetivo de
estudar se há maior frequência do tumor em um lado em relação ao outro. Por exemplo nos
tumores cerebrais, considera-se para efeitos de lateralidade, cada um dos hemisférios cerebrais.
Para tumores em órgãos únicos será preenchido com a opção 8 – Não se aplica. A mesma
conduta será adotada para órgãos centrais como a tireoide e a próstata que, mesmo possuindo
lóbulo direito e esquerdo, será considerado como órgão único para efeito do preenchimento
desse item.
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A maioria dos prontuários 68% foram marcados com não se aplica, 14%
lateralidade esquerda, 14% direita, 4% sem informação sobre a lateralidade 1% tumor bilateral,
conforme a gráfico 27.
Gráfico 27 - Lateralidade do tumor.

Porcentagem (%)

68

14

14
4

Não se aplica

Esquerda

Direita

Sem informação

1
Bilateral

Tipo
Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

xvi. Mais de um tumor primário

A caracterização da existência de mais de um tumor primário só poderá ser
confirmada ou afastada depois da avaliação criteriosa de toda a documentação do paciente. Não
é incomum conservar a dúvida da existência ou não de mais de um tumor primário.
A maioria dos pacientes 90% não apresentaram mais de um tumor primário, 8%
tem mais de um tumor primário e 2% marcaram a opção “duvidoso”, ou seja, apresentam dúvida
quanto à existência ou não de mais de um tumor primário.
xvii.

Causa básica da morte

Neste item, deve ser registrado o código da CID-10 correspondente à doença de
base do paciente, a partir da qual foram criadas as condições (ou surgiram as complicações)
para que o paciente evoluísse para o óbito. Quando a causa básica da morte for desconhecida,
é preenchida com o código R99.X – Causas desconhecidas e não especificadas de mortalidade.
Na maioria dos registros esta informação está em branco, 49%, ou seja, os pacientes
não faleceram. Mortes causadas por outro motivo 36% e o motivo sendo a neoplasia 15%.
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e. Dimensionamento do seguimento

i. A ficha de seguimento de tumor

A ficha de seguimento de tumor encontra-se no Anexo 2. Na primeira linha serão
anotados os dados referentes ao primeiro ano de acompanhamento.
Na segunda linha, tudo que ocorrer entre o final do acompanhamento anterior e o
término do segundo ano de acompanhamento. O mesmo procedimento deve ser aplicado em
relação ao terceiro, quarto e quinto ano de avaliação.
A partir do quinto ano, os intervalos aumentam. Assim, na linha correspondente ao
sétimo ano será anotado tudo que ocorrer durante o quinto e sétimo ano. No décimo ano, o
intervalo corresponde a três anos, ou seja, durante o oitavo, nono e décimo anos de seguimento.
Na linha correspondente ao 15º ano, serão avaliados cinco anos (do 11º ao 15º). Apenas para os
tumores de mama o seguimento será feito no 20º ano com as informações do período
transcorrido entre o 16º e o 20º ano de sobrevida.
ii. Data de identificação do evento

Esta é a primeira informação realmente nova na ficha de seguimento. Ela indica a
data correspondente à informação que está sendo coletada, ou seja, a data do registro no
prontuário, da realização do exame ou do procedimento, da consulta médica, do telefonema, da
postagem da carta resposta etc, conforme gráfico 28.
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Gráfico 28 - Ficha de Seguimento de tumor - Data de identificação do evento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

Vazias (%)

5º ano

7º ano 10º ano 15º ano 20º ano

Preenchido (%)

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

iii. Data da última informação

A data da última informação do paciente é uma informação muito relevante e deve
ser coletada toda vez que se fizer um levantamento de informações sobre o paciente. Será muito
importante nos casos de perda do paciente ou para cálculos de sobrevida e tempo de seguimento.
Essa data refere-se à última informação disponível. Conforme mostrado no gráfico 29 podemos
acompanhar o preenchimento deste campo durante os anos de seguimento.
Gráfico 29 - Ficha de Seguimento de tumor - Data da última informação.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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iv. Fonte da informação

Na maioria dos prontuários a fonte de informação está vazia. A principal fonte de
informação é o prontuário de saúde. Seguida de Telefone, e depois de outras fontes e carta,
telegrama ou correio eletrônico. Conforme pode ser visualizado no gráfico 30.
Gráfico 30 - Ficha de Seguimento de tumor - Fonte da informação.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

v. Estado da doença
Como neste item avalia-se o “status” vital do paciente e a respectiva informação da
presença ou ausência do câncer, é possível, a partir da análise das informações de períodos
anteriores e subsequentes, estabelecer a situação do período intermediário.
Na maioria dos prontuários a opção estado da doença está sem preencher, seguido
da opção vivo, com câncer, conforme apresentado no gráfico 31:
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Gráfico 31 - Ficha de Seguimento de tumor - Estado da doença.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

vi. Qualidade da sobrevida

Neste item, será avaliado o modo de vida e o bem-estar do paciente. Atenção para
não confundir com a avaliação da doença. Ter ou não sua qualidade de vida comprometida e a
evolução da doença são duas avaliações interdependentes, mas que não guardam uma relação
direta de causa e efeito.
A maioria dos pacientes apresenta uma qualidade de vida assintomática ou com
sintomas mínimos, seguidos da opção sintomático, comparecendo às consultas. As opções
acamadas e agônicas não apresentaram registro, conforme a gráfico 32:
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Gráfico 32 - Ficha de Seguimento de tumor - Qualidade da sobrevida.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

vii. Tratamento subsequente

Durante os anos de seguimento a maioria dos prontuários está com este item vazio.
Seguidos da opção que os pacientes não fizeram nenhum tratamento. O procedimento cirúrgico
foi o mais utilizado, seguido de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e
transplante de medula, conforme gráfico 33:
Gráfico 33 - Ficha de Seguimento de tumor - Tratamento subsequente.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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viii. Tipo de recidiva

A doença em remissão ou sem evidência de atividade nas avaliações anteriores
poderá, em determinado momento do seguimento, voltar a apresentar manifestações, seja pelo
reaparecimento no local de origem ou pela ocorrência de metástase. Isso caracteriza a recidiva
da doença, que evidencia o resurgimento da doença.
No decorrer dos anos de seguimento, a maioria dos formulários estão sem
preenchimento seguidos de não se aplica. As opções recidiva regional, recidiva local e sem
informação não apresentam casos. Conforme apresentado no gráfico 34 abaixo:
Gráfico 34 - Ficha de Seguimento de tumor - Tipo de recidiva
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

ix. Novas metástases

A informação sobre a ocorrência de metástases a distância, associadas ao tumor em
seguimento, deve ser feita com a utilização do código de localização topográfica da CID-O/3ª
EDIÇÃO, com três dígitos, registrada em ordem cronológica do aparecimento.
A maioria dos prontuários durante os anos do seguimento estão sem preencher/em
branco, não podemos afirmar se a informação não foi coletada ou se indica que não ocorreu a
metástase. Nos anos de seguimento foram registrados 980 casos de novas metástases, 56% no
primeiro ano de seguimento, 27% no segundo ano, 12% no terceiro, 4% no quarto ano e 1% no
quinto ano, conforme apresentado no gráfico 35.
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Gráfico 35 - Novas metástases – durante os anos de seguimento.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

As metástases mais incidentes foram: C77 (Neoplasia maligna secundária e não
especificada dos gânglios linfáticos), C41 (Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens
articulares de outras localizações e de localizações não especificadas), C34 (Neoplasia Maligna
dos Brônquios e dos Pulmões), C22 (Neoplasia Maligna do Fígado e das Vias Biliares Intrahepáticas), C71 (Neoplasia Maligna do Encéfalo) e C 76 (Neoplasia maligna de outras
localizações e de localizações mal definidas).
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x. Data da recidiva/ metástase

Esta data está diretamente relacionada aos dois itens anteriores, registrando-se a
primeira data na qual o evento foi identificado pelo médico assistente. Nos casos de ocorrência
de ambos (recidiva e metástase), deve-se registrar a data que ocorrer primeiro. Grande maioria
dos prontuários da ficha de seguimento este item está sem preencher/em branco, conforme
apresentado no gráfico 36 abaixo:
Gráfico 36 - Ficha de Seguimento de tumor – Data da recidiva/metástase.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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6. RESULTADOS
A Base de dados analisada contou com informações provenientes do Registro
Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Hospital Bom Pastor).
A análise de sobrevivência foi feita a partir dos três (3) canceres mais incidentes em homens e
mulheres que foram mama, próstata e leucemias, exceto câncer de pele.
a. Câncer de mama

O banco de dados do Hospital Bom Pastor apresenta 1666 casos de câncer de mama,
diagnosticados no período de 1989 a 2010. Grande parte dos pacientes (99%) são do gênero
feminino e 1% são homens.
Dos 1666 pacientes, 67%, estão vivos, 29% faleceram e 4% estão sem informação.
Do total de óbitos, 576 casos, 74% o motivo do óbito é ignorado, 17% estão sem preencher, 8%
foram a óbito devido ao câncer e 1% devido a outras causas.
A amostra foi composta de 1565 pacientes, foram excluídos registros de pacientes
que faleceram, mas que não apresentam data de óbito, que não possuem data de diagnóstico ou
não possuem data de último acompanhamento. Os homens que tiveram câncer de mama, foram
eliminados do estudo pois é um evento raro, e nenhum faleceu devido ao câncer.
Foi analisada a sobrevida das pacientes em 60 meses (5 anos). Os dados de
sobrevida foram estratificados segundo categorias das variáveis exploratórias, por meio do
modelo de Kaplan-Meier.
A idade da paciente, o nível socioeconômico, o grupo étnico, aspectos geográficos,
o tipo de tratamento são fatores que também estão relacionados com a sobrevida de doença.
(GUERRA et al., 2009; SCHNEIDER 2008; D’ORSI 2009). Portanto analisamos as variáveis:
estadiamento, histórico familiar, faixa etária, nível de escolaridade, grau histológico e presença
de metástases. (STAFIN et al., 2012).
A maioria das mulheres diagnósticas com câncer de mama tem mais de 51 anos
(60%), seguidas de 26% na faixa compreendia entre 41-50 anos e com menos de 40 anos com
13%. A idade média das pacientes foi de 51,0 anos com amplitude entre 15 a 95 anos. Conforme
apresentado no gráfico 37.
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Gráfico 37 - Distribuição do Câncer de mama por faixa etária.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Segundo BONNIER et al, (1995) e PIERGA et al, (2004) a relação da idade com
os fatores prognósticos é controversa devido aos inúmeros fatores, um deles é a falta de
consenso em definir juventude e velhice em relação a idade cronológica.
Contudo, mulheres com idade inferior a 35 anos e maior que 70 anos têm uma pior
sobrevivência. Conforme (SILVA, 2010) no primeiro caso a diminuição da sobrevivência está
relacionada aos fatores biológicos do tumor, no segundo caso, relaciona-se a existência de
comorbilidades e à convergência em realizar tratamentos menos agressivos.
No Brasil o exame clínico das mamas é preconizado a partir dos 40 anos pelo
Ministério da Saúde, portanto mulheres com idade inferior a 40 anos não serão rastreadas
rotineiramente, exceto em casos de risco elevado para desenvolvimento do câncer de mama,
fazendo que o câncer seja diagnosticado em estágio avançado e, consequentemente, este grupo
terá pior prognóstico. (PERES, 2015).
A maioria das pacientes não apresenta informação sobre a escolaridade (69%), 18%
possuem nível fundamental, 6% nível médio com, 5% nível superior e 3% sem escolaridade,
conforme apresentado no gráfico 38.
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Gráfico 38 - Câncer de Mama – Escolaridade.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação à escolaridade, pesquisas apontam que mulheres com menos de oito
anos de estudo tendem a realizar mamografia com menor frequência e a terem maior
prevalência de câncer de mama. (HOFELMANN, 2014).
Relacionando a taxa de sobrevida à escolaridade, estudos demonstram que mulheres
com nível superior têm sobrevida global em cinco anos equivalente a 92%; para as mulheres
com escolaridade até o 2º grau, 84%; 1º grau, 74%; e analfabetas, para 56%. As mulheres
analfabetas têm cerca de sete vezes mais risco de morrer do que as de nível superior. O aumento
do nível de escolaridade aponta tendência à diminuição do risco de óbito. (MENDONÇA,
2004); (SCHNEIDER; D'ORSI, 2009) e (GENTIL-BREVET, 2015).
A maior parte das mulheres encontrava-se no estadiamento II (46%), seguido de
23% no estadiamento III, 17% no estadiamento I e IV com 7%. Os campos vazios ou marcados
com 8 (não se aplica) e 9 (sem informação) apresentaram o total de 8%, conforme gráfico 39:
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Gráfico 39 - Câncer de Mama – Estadiamento.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A sobrevida relaciona-se com a graduação histológica: grau I (carcinoma bem
diferenciado); grau II (moderadamente diferenciado); grau III (pouco diferenciado). Quanto
mais indiferenciado o tumor, pior será o prognóstico, a maior sobrevida é achada nos pacientes
em estádios I e II. (BATSCHAUER, 2009; DIANA et al., 2004; GUERRA et al., 2009;
SCHNEIDER; D’ORSI, 2009).
O estadiamento clínico do tumor também foi utilizada a classificação TNM (T =
tumor, N = linfonodo, M =metástase). Em relação a classificação TNM, a maioria dos pacientes
(71%) diagnosticados com câncer de mana não apresentam esta informação no registro, 9%
para tumores T=2, 8% tumores classificados em T=1, 6% tumores classificados em T=4, 3%
de metástase a distância e 2% tumores T3, conforme a gráfico 40:
Gráfico 40 - Câncer de Mama – TNM.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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Em relação à ocorrência de metástases a distância a maioria dos registros estão em
branco 72% e mais de um quatro (28%) dos casos apresentam registro de ocorrência de
metástase a distância. As neoplasias mais incidentes foram C77 (Neoplasia maligna secundária
e não especificada dos gânglios linfáticos), C41 (Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens
articulares de outras localizações e de localizações não especificadas), C34 (Neoplasia maligna
da próstata), C22 (Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas) e C71
(Neoplasia maligna do encéfalo), conforme apresentado no gráfico 41:
Gráfico 41 - Câncer de mama – Metástases a distância.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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Em relação aos tratamentos feitos pelas pacientes diagnosticadas com câncer de
mama, 31% fizeram tratamento de radioterapia, 29% realizaram quimioterapia, 24%
Hormonioterapia, 16% cirurgia, conforme gráfico 42:
Gráfico 42 - Câncer de mama – Tratamento.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao histórico familiar 15% dos pacientes tem histórico familiar de câncer
e 14% não tem e cerca de 72% dos prontuários não apresentam informação. Conforme pode ser
visto no gráfico 43.
Gráfico 43 - Câncer de Mama – Histórico familiar
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR)
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Em relação ao alcoolismo, 46% dos prontuários estão sem informação, 48% das
pacientes afirmam não consumir álcool e 6% consomem ou já consumiram, conforme
apresentado no gráfico 44.
Gráfico 44 - Câncer de mama - alcoolismo
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR)

Em relação ao uso de tabaco, 43% das pacientes nunca fizeram uso, 38% não
apresentam informação e 19% fumam ou já fumaram, conforme gráfico 45.
Gráfico 45 - Câncer de mama – tabagismo
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR)
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Foram censurados pacientes que não faleceram de câncer, não morreram ou o
campo está em branco ou é ignorado. O tempo de sobrevida, em meses, foi definido como o
período entre a data do diagnóstico e a ocorrência do óbito ou a data do último
acompanhamento.
A sobrevida média dos pacientes com câncer de mama foi de 135,4 meses, cerca de
11 anos. A sobrevida global estimada em 5 anos foi de 94,8%, taxa menor que a encontrada por
MORAES (2006) e superior à de ALLEMANI; et al. (2016).
O tempo de sobrevida variou entre 18 e 178 meses para os pacientes que morreram
pela doença e entre 0 e 196 meses para os pacientes censurados.
Probabilidades de sobrevivência podem ser usadas em análise de distribuição não
paramétrica (censura à direita) com as estimativas de Kaplan-Meier para calcular a mediana, o
primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3).
A mediana é o tempo associado à primeira probabilidade de sobrevivência na tabela
menor que ou igual 0,50. O tempo associado a essa probabilidade de sobrevivência é 142. Q1
é o tempo associado à primeira probabilidade de sobrevivência na tabela menor ou igual a 0,75.
O tempo associado a essa probabilidade de sobrevivência é 94. Q3 é o tempo associado à
primeira probabilidade de sobrevivência na tabela menor ou igual a 0,25. O tempo associado a
essa probabilidade de sobrevivência é 177, conforme gráfico 46:
Gráfico 46 - Sobrevida - Câncer de Mama.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

O teste de long-rank para comparação de curva de sobrevida de Kaplan-Meier esta
apresentada na tabela 8. As variáveis faixa etária, estadiamento histórico familiar de câncer
apresentaram diferença significativa (p < 0,05) e não pode ser ignorada.
Tabela 8 - Câncer de mama: variáveis

Variáveis
Gênero
Faixa etária
Raça/cor
Escolaridade
Tempo entre o diagnóstico e tratamento
Estadiamento
Ocorrência de metástases
Histórico de câncer na família
Alcoolismo
Tabagismo

p (valor)
0,01
0,93
0,52
0,08
0,03
0,27
0,04
0,99
0,68

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

As pacientes com menos de 40 anos foram agrupadas na faixa 1; entre 41 a 50 anos
corresponde à faixa 2 e maiores de 51 anos, faixa 3. O valor do teste Log-Rank está abaixo de
5%, portanto apresenta diferença significativa e não pode ser ignorada.
A taxa de sobrevida em cinco anos das pacientes com menos de 40 anos foi de
90,0%. A sobrevida das pacientes com idade entre 41 e 50 anos foi de 93,0%. E acima de 51
anos com 97,0%, conforme gráfico 47. As pacientes com idade superior a 50 anos apresentam
um prognóstico melhor, conforme resultados obtidos por CANCER RESEARCH UK (2016) e
(ABREU; KOIFMAN, 2002).
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Gráfico 47 - Câncer de Mama – Faixa etária – Sobrevida.

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação à hipótese que mulheres com idade inferior a 35 anos e maior que 70
anos têm uma pior sobrevivência, conforme (SILVA, 2010) não foi confirmada pois, as
mulheres com menos de 35 anos (faixa etária 1) tiveram sobrevida em 5 anos de 96%, as com
idade superior a 70 anos (faixa etária 2) a sobrevida foi de 98%. A sobrevida em cinco anos de
mulheres com idade igual ou superior a 35 anos e menor e igual a 70 (faixa etária 3) foi de 94%,
conforme gráfico 48.
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Gráfico 48 - Câncer de mama - faixa etária

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Para a variável estadiamento, o valor do teste Log-Rank está abaixo de 5%, portanto
apresenta diferença significativa. Logo os pacientes que apresentam um estadiamento mais
avançado tem tempo de sobrevida médio menor. Para facilitar a manipulação dos dados no
Minitab agrupamos os estadiamento I com II e III com IV, conforme gráfico 49. A sobrevida
em cinco anos para os estadiamentos I e II foi 96,7% e III e IV 92,6%. Constatou-se que houve
uma redução da probabilidade de sobrevida conforme o aumento do estadiamento de acordo
com. (HOFELMANN et al., 2014).
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Gráfico 49 - Câncer de mama - Estadiamento e Sobrevida.

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A análise relacionada ao histórico familiar de câncer demonstrou diferenças
significativas entre os grupos estudados quanto à estimativa de sobrevida. O valor do teste LogRank está abaixo de 5%, portanto apresenta diferença significativa. Logo, os pacientes que tem
histórico familiar de câncer apresentam tempo de sobrevida médio menor que do que os que
não tem histórico familiar. As pacientes que não têm histórico familiar de câncer tiveram
sobrevida em cinco anos de 99,1%, nas que têm histórico esta taxa de sobrevivência foi de
92,8%, conforme gráfico 50:
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Gráfico 50 - Relação entre histórico familiar e tempo de sobrevida

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

b.

Câncer de próstata

O registro do Hospital Bom Pastor apresenta 1184 pacientes com câncer de próstata,
diagnosticados no período de 1992 a 2009. No final do tempo de seguimento da coorte estudada,
531 pacientes (67%) estavam vivos, 217 pacientes (28%) foram a óbito devido a outras causas
e 40 (5%) pacientes foram a óbito decorrente do câncer de próstata ou relacionado ao seu
tratamento.
A amostra foi composta de 788 pacientes, sendo excluídos dos registros os que não
apresentam data de óbito, data de diagnóstico ou não possuíam data de último
acompanhamento.
Foram analisados como fatores prognósticos independentes as variáveis: idade,
raça/cor, nível de escolaridade, estadiamento, TNM, histórico familiar, alcoolismo, tabagismo
tempo entre o diagnóstico e início do tratamento.
A idade dos pacientes foi calculada através da diferença entre a data do diagnóstico
e a data de nascimento. A idade mediana dos pacientes foi de 66 anos, com amplitude de 30 a
96 anos.
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A faixa etária foi definida a partir das idades representativas encontradas na
literatura; pacientes com menos de 60 anos; idade entre 60 e 75 anos e acima de 75 anos.
(MIGOWSKI, A.; SILVA, G. A., 2010).
A maioria dos pacientes (62%) estão compreendidos na faixa de 60 a 75 anos de
idade, 20% acima de 75 anos e 18% abaixo de 60 anos, veja gráfico 51 abaixo. Em
conformidade com dados do AMERICAN JOINT COMMITTEE ON CANCER (2011) no qual
o câncer de próstata acomete homens principalmente acima de 65 anos.
Gráfico 51 - Câncer de próstata-Faixa etária.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A maioria dos pacientes diagnósticos com câncer de próstata são da raça/cor branca
(50%), preta com 14% e parda 7% e 28% estão sem informação, conforme gráfico 52. Não há
pacientes orientais ou índios. A incidência de câncer de próstata é menor em orientais e índios.
(SROUGI et al., 2008).
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Gráfico 52 - Câncer de próstata - Raça/cor.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Grande parte dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata está sem a
informação sobre o nível de escolaridade (51%), com ensino fundamental apresentam 34%,
sem nenhuma escolaridade 11%, nível médio 2% e superior com 2%, conforme gráfico 53:
Gráfico 53 -

Câncer de próstata – nível de escolaridade
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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Em relação ao estadiamento a maioria dos pacientes foram diagnósticos no nível II
(61%), seguidos de IV (11%), III (4%) e I (4%). As opções vazias, apresentam 20%. Conforme
gráfico 54.
Gráfico 54 - Estadiamento do câncer de próstata.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A maioria dos pacientes diagnosticados com câncer na próstata apresentam tumores
confinados a próstata (T=2) com 45%. E 38% dos pacientes não apresentam informação sobre
o TNM, 7% apresentam tumor clinicamente não aparente em exames de imagem ou físicos
(T=1), 5% dos pacientes apresentam metástase a distância (M=1) e 3% com (T=3). Conforme
mostra a gráfico 55 abaixo:
Gráfico 55 - Câncer de próstata – TNM.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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A maioria dos prontuários dos pacientes não apresentam informação sobre o
histórico familiar e câncer (82%), os pacientes com histórico familiar de câncer são 10% e sem
histórico 9%, conforme a gráfico 56:
Gráfico 56 - Histórico familiar e câncer de próstata.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao consumo de álcool 42% dos pacientes não consumem ou nunca
consumiram, 19% consumem ou consumiram e 39% não apresentam informação, conforme
gráfico 57:
Gráfico 57 - Câncer de próstata – Alcoolismo.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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Em relação ao fator de risco: histórico de consumo de tabaco, 35% dos pacientes
nunca fumaram, 31% fumam, 1% são ex-fumantes e 34% não apresentam informação.
Conforme a gráfico 58, abaixo:
Gráfico 58 - Câncer de próstata – Tabagismo.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, a maioria dos
pacientes (44%) iniciaram o tratamento até 2 meses depois do diagnóstico, entre 3 a 6 meses
com 38%, de 7 a 12 meses com 11%, entre 24 a 48 meses com 6% e campos vazios com 1%.
O tempo mediano entre o diagnóstico e o tratamento foi de 3 meses, com amplitude de 0 dias a
100 meses, conforme gráfico 59:
Gráfico 59 - Câncer de próstata – Tempo entre o diagnóstico e tratamento (meses).
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Foram censurados pacientes que não faleceram de câncer, não morreram ou o
campo está em branco ou é ignorado. O tempo de sobrevida, em meses, foi definido como o
período entre a data do diagnóstico e a ocorrência do óbito, ou entre a data do diagnóstica e a
data do último acompanhamento.
A sobrevida global em 5 anos para os pacientes diagnosticados com câncer de
próstata foi de 96,5%. Este resultado foi igual ao encontrado por (ALLEMANI, 2015) e superior
a (SARTORI; MARASCIULO, 2014).
A mediana da sobrevida global da doença específica foi estimada em 110 meses
(9,1 anos) (IC 95% 8,7 - 9,6). O tempo médio de acompanhamento foi de 118 meses (9,8 anos)
com IC de 95% (9,3-10,3 anos). Com amplitude de 28 a 180 meses, conforme gráfico 60:
Gráfico 60 - Câncer de próstata: Curva de sobrevida.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

O teste de long-rank para comparação de curva de sobrevida de Kaplan-Meier está
apresentada na tabela 9. Apenas a variável tempo entre o diagnóstico e tratamento apresentou
diferença significativa (p < 0,05) e não pode ser ignorada.
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Tabela 9 - Câncer de Próstata - variáveis

Variáveis
Gênero
Faixa etária
Raça/cor
Escolaridade
Tempo entre o diagnóstico e tratamento
Estadiamento
Ocorrência de metástases
Histórico de câncer na família
Alcoolismo
Tabagismo

p (valor)
0,3
0,31
0,1
0,002
0,56
0,29
0,58
0,47
0,17

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A variável tempo entre o diagnóstico e tratamento é estatisticamente significativa
(p< 0,05) e não pode ser ignorada. Agrupamos os tempos em 2 intervalos: até 2 meses e acima
de 3 meses. A sobrevida em cinco anos encontrada foi 99,5% e 94,1%, conforme gráfico 61.
Portanto pacientes com tempo de espera menor entre o diagnóstico e o tratamento tiveram uma
maior sobrevida.
Gráfico 61 - Câncer de próstata: tempo entre diagnóstico e início do tratamento.

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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c. Leucemias

O banco de dados do Hospital Bom Pastor apresenta 658 casos de leucemias,
diagnosticados no período de 1991 a 2009. Foram excluídos pacientes que não apresentam data
de óbito ou data do último acompanhamento, a amostra total foi composta por 515 pacientes.
No final do tempo de seguimento da coorte estudada, 337 pacientes (65%)
faleceram e 178 pacientes (35%) estavam vivos.
Em relação ao óbito por câncer a maioria dos prontuários esta informação é
ignorada (63%), 35% estão vazias e 3% dos pacientes foram a óbito devido ao câncer, conforme
pode ser visto no gráfico 62:
Gráfico 62 - Leucemias: óbito devido ao câncer.
63

35

3
Vazia

Ignorado

Sim

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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A maioria dos pacientes são do gênero masculino (59%) e 41% do gênero feminino,
conforme gráfico 63.
Gráfico 63 - Leucemias: gênero dos pacientes.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A idade dos pacientes foi calculada através da diferença entre a data do diagnóstico
e a data de nascimento. A idade mediana dos pacientes foi de 54 anos, com amplitude variando
de 7 meses a 96 anos. E 11% dos pacientes têm menos de 15 anos, 11% com idade entre 15 a
29 anos, 8% entre 30 a 39 anos, 14% dos pacientes com idades variando entre 40 a 49 anos,
17% com idades entre 50 a 59 anos, 16% dos pacientes na faixa etária de 60 a 69 anos e 22%
com mais de 70%, conforme apresentado no gráfico 64:
Gráfico 64 - Leucemias: faixa etária.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação à raça/cor a maioria dos pacientes é da raça branca (56%), 33% não
apresentam informação, 6% são pardos e 5% são pretos. Conforme pode ser visto no gráfico 65
abaixo:
Gráfico 65 - Leucemias: raça/cor.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao grau de escolaridade a maioria dos prontuários está sem informação
(82%), 9% dos pacientes apresentam fundamental incompleto, 3% cada com nível médio e nível
superior e 2% cada com nenhuma escolaridade e fundamental completo, conforme a gráfico 66.
Gráfico 66 - Leucemias: escolaridade
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

116

A leucemia é uma doença da medula óssea e não segue um sistema de estadiamento
como a maior parte das neoplasias. O prognóstico de um paciente com leucemia depende de
outras informações, como estágio da doença, idade, exames de sangue e valores sanguíneos e
comprometimento do baço. Por isto em relação ao estadiamento a maioria dos registros (92%)
estão marcados como não se aplica, ou sem informação, estadiamento III com 4%, estadiamento
com II com 3%, estadiamento IV com 1%. Conforme a gráfico 67:
Gráfico 67 - Leucemias: estadiamento.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

.
Em relação ao TNM, 70% dos registros estão marcados como não se aplica (888) e
30% estão sem informação (999), isto deve-se ao fato que, o estadiamento clínico dos tumores,
baseado no TNM, não é utilizado a este tipo de neoplasia. Conforme gráfico 68.
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Gráfico 68 - Leucemias: TNM
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao histórico familiar de câncer 73% dos prontuários não apresentam
esta informação, 21% dos pacientes não têm histórico familiar e 7% apresentam histórico
familiar, conforme apresentado no gráfico 69:
Gráfico 69 - Leucemias: histórico familiar de câncer.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao consumo de álcool a maioria dos pacientes diagnosticados com
leucemias não apresentam esta informação (53%), 42% não consumem ou nunca consumiram
álcool e 5% consumem ou consumiram, conforme é apresentado no gráfico 70.
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Gráfico 70 - Leucemias: consumo de álcool.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Em relação ao consumo de tabaco a maioria dos prontuários (52%) estão sem
informação, 35% dos pacientes não consumem ou nunca consumiram tabaco e 12% consumem
ou consumiram, conforme gráfico 71.
Gráfico 71 - Leucemias: tabagismo.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Foram censurados pacientes que não faleceram de câncer, não morreram ou o
campo está em branco ou é ignorado. O tempo de sobrevida, em meses, foi definido como o
período entre a data do diagnóstico e a ocorrência do óbito ou entre a data de diagnóstico e a
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data do último acompanhamento. A amostra foi composta por 515 pessoas diagnosticadas com
leucemias.
A sobrevida média dos pacientes com leucemia foi de 120,7 meses, cerca de 10
anos. A sobrevida global estimada em 5 anos foi de 91,4%, taxa superior à encontrada em
ALLEMANI; et al. (2016).
Probabilidades de sobrevivência podem ser usadas em análise de distribuição não
paramétrica (censura à direita) com as estimativas de Kaplan-Meier para calcular a mediana, o
primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3).
A mediana é o tempo associado à primeira probabilidade de sobrevivência na tabela
menor que ou igual 0,50. O tempo associado a essa probabilidade de sobrevivência é 121 meses.
Q1 é o tempo associado à primeira probabilidade de sobrevivência na tabela menor ou igual a
0,75. O tempo associado a essa probabilidade de sobrevivência é 94. Q3 é o tempo associado à
primeira probabilidade de sobrevivência na tabela menor ou igual a 0,25. O tempo associado a
essa probabilidade de sobrevivência é 166, conforme gráfico 72:
Gráfico 72 - Sobrevida – Leucemias.
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Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).
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O teste de long-rank para comparação de curva de sobrevida de Kaplan-Meier está
apresentada na tabela 8.
Tabela 10 - Leucemias - variáveis

Variáveis
Gênero
Faixa etária
Raça/cor
Escolaridade
Tempo entre o diagnóstico e tratamento
Estadiamento
Ocorrência de metástases
Histórico de câncer na família
Alcoolismo
Tabagismo

p (valor)
0,65
0,61
0,18
0,43
0,25
Não se aplica
Não se aplica
0,43
0,46
0,24

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Não foi identificada nenhuma variável significativa para o tempo de sobrevivência
de Leucemia (p > 0,05).
d. Sobrevida das cinco neoplasias mais incidentes.

Para descobrir qual as neoplasias com melhores prognósticos foram calculadas a
sobrevida global dos cinco cânceres mais incidentes no registro hospitalar de câncer do Hospital
Bom Pastor (exceto pele): mama, próstata, colo de útero, leucemias, brônquios e pulmões. O
valor de p foi 0,02, portanto apresenta significância estatística. Segue abaixo o gráfico 73, com
as curvas de sobrevida para cada neoplasia.
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Gráfico 73 - Hospital Bom Pastor - Sobrevida - 5 neoplasias mais incidentes

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

Os valores da sobrevida global em cinco anos são apresentados na tabela 11.
Tabela 11 – Sobrevida - Hospital Bom Pastor - 5 neoplasias mais incidentes (exceto pele)

CID
C53
C61
C42
C50
C34

Neoplasia Maligna
Colo do Útero
Próstata
Leucemias
Mama
Brônquios e dos Pulmões

Sobrevida em 5 anos (%)
97,8
96,5
95,5
95,1
82,5

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer da Fundação Hospitalar do Município de Varginha. (HOSPITAL BOM
PASTOR).

A neoplasia que apresentou melhor prognóstico foi colo de útero e o pior brônquios e
pulmões.
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7. DISCUSSÃO
Os estudos epidemiológicos regionais contribuem para o programa da assistência
em oncologia dos sistemas locais de saúde, pois permitem entender melhor a doença, norteando
as condutas de rastreamento e a detecção precoce do câncer e o seu tratamento, permitindo o
uso racional de recursos em saúde pública.
As informações obtidas nesta pesquisa são importantes para conhecer o perfil dos
pacientes portadores de câncer de próstata, mama e leucemia tratados no Hospital Bom Pastor
e são úteis para avaliar as atividades de controle do câncer na região, principais ações para a
promoção de saúde e qualidade de vida da população.
Por se tratar de estudo com base em registros hospitalares, foram observadas muitas
informações incompletas referentes a algumas variáveis estudadas, muitos campos sem
informação (opção 9), não se aplica (opção 8) ou sem preencher, isto deve-se ao fato que a
principal fonte de informação do registro de câncer é o prontuário do paciente. Portanto é de
extrema importância a precisão e a qualidade da informação que é inserida no prontuário.
Registros médicos do paciente são importantes e devem conter todo o histórico de
saúde, desde o nascimento até a morte. Além disso, servem de suporte à pesquisa, ao
gerenciamento dos serviços de saúde, ao ensino e são também um documento legal dos atos
médicos (PATRÍCIO et al., 2011). O prontuário possibilita uma melhor assistência ao paciente
no diagnostico, atendimento e tratamento, sendo necessário que as informações estejam
preenchidas, organizadas e arquivadas adequadamente para fomentar adequadamente o registro
hospitalar de câncer.
No Brasil os cinco tipos mais frequentes de canceres em homens são pulmão,
próstata, estômago, esôfago e fígado e vias biliares intra-hepáticas. (INCA, 2014). No registro
hospitalar do hospital Bom Pastor as cinco neoplasias mais incidentes em homens, exceto pele,
foram: próstata, leucemias, esôfago, brônquios e pulmões e laringe. Nas mulheres os cinco tipos
de canceres mais frequentes são: mama, pulmões, colo do útero, colón e estomago. (INCA,
2014). No registro hospitalar do hospital Bom Pastor as cinco neoplasias mais incidentes em
mulheres, exceto pele, foram: mama, colo do útero, leucemias, gânglios linfáticos e brônquios
e pulmões.
A sobrevida global de câncer de Mama estimada em cinco anos neste estudo foi de
94,8%, taxa superior à de ALLEMANI; et al. (2016), cuja a taxa foi 87,4% no período de 2005
a 2009 no Brasil.
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A taxa de sobrevida em cinco anos das pacientes com idade superior a 50 anos
apresenta um prognóstico melhor, concordando com os resultados obtidos por CANCER
RESEARCH UK (2016). A sobrevida em cinco anos para os estadiamentos I e II foi 96,7% e
III e IV 92,6%, portanto há uma redução da probabilidade de sobrevida com o aumento do
estadiamento. Os achados nos estudos de HOFELMANN et al. (2014) e PERES, et al. (2015)
corroboraram com estes resultados. As pacientes diagnosticadas com câncer de mama com
histórico familiar de câncer apresentam tempo de sobrevida médio menor que do que as que
não tem histórico.
Ao relacionar o nível de escolaridade, ocorrência de metástases, alcoolismo e
tabagismo com os casos de óbito de câncer de mama, não foram encontrados resultados
significativos.
A sobrevida global de câncer de próstata estimada em cinco anos neste estudo foi
de 96,5%, taxa semelhante à de ALLEMANI; et al. (2016), período de 2005 a 2009 no Brasil.
A análise relacionada a faixa-etária, raça/cor, escolaridade, estadiamento, TNM, histórico
familiar de câncer, alcoolismo e tabagismo não demonstraram diferenças significativas entre os
grupos estudados quanto à estimativa de sobrevida do câncer de próstata. A variável tempo
entre o diagnóstico e o tratamento foi significativa e quanto menor o tempo, maior é a sobrevida
do paciente.
Em relação aos pacientes diagnosticados com leucemia, a sobrevida global
estimada em 5 anos foi de 91,4%, taxa superior à encontrada em ALLEMANI; et al. (2016) de
20,6% para pacientes adultos no período de 2005 a 2009 no Brasil. Ao relacionar a idade,
gênero, raça/cor, nível de escolaridade, histórico familiar, alcoolismo, tabagismo com os casos
de óbito por leucemia, não foram encontrados resultados significativos.
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8. CONCLUSÕES
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Hospital Bom Pastor) tem sido
a referência para o tratamento de neoplasias malignas na regional Sul de saúde de Minas Gerais.
Neste estudo, utilizamos os dados do Registro Hospitalar de Câncer do Hospital Bom Pastor
que atestou sua relevância e contribuição para a pesquisa acadêmica. A compreensão do perfil
do paciente melhora a alocação dos recursos hospitalares em prol do melhor tratamento
disponível.
Neste estudo, os dados clínicos, demográficos e sociais dos pacientes do HBP foram
analisados, a distribuição de variáveis preditoras como idade, gênero, cor/raça, nível de
escolaridade, estadiamento, presença de metástases, tempo entre o diagnóstico e início do
tratamento, histórico familiar, alcoolismo e tabagismo.
A análise da sobrevida em cinco anos efetuada nesse estudo nos possibilitou uma
melhor compreensão do perfil de pacientes da Fundação Hospitalar do Município de Varginha
tratados em serviço de oncologia, de história da doença e de fatores implicados no prognóstico.
A hipótese inicial de que os tipos de câncer mais frequentes são mama, colo uterino,
cólon e reto, pulmão, esófago e estômago, não foi confirmada pois as cinco neoplasias mais
incidentes no registro do HBP foram mama (18%), próstata (13%), colo de útero (7%),
leucemias (7%), brônquios e pulmões (5%).
Em relação a suposição que os melhores prognósticos são de câncer de mama e colo
uterino (TEIXEIRA et al., 2008). A hipótese não foi confirmada pois as neoplasias com
melhores prognósticos foram colo de útero (97,8%) e próstata (96,5%)
A sobrevida mediana do câncer de mama foi de 135,4 meses (IC de 95%, 130 –
140). O grupo histológico de pior sobrevida foi pacientes com menos de 40 anos com sobrevida
em 5 anos de 90%. As pacientes em estágios I e II a sobrevida em cinco anos foi de 96,7% e
estágios III e IV 92,6%. As pacientes sem histórico familiar de câncer tiveram a melhor
sobrevida em cinco anos de 99,1%, já as pacientes com histórico familiar apresentaram índice
de 92,8%. Os principais fatores associados a um risco aumentado de desenvolver câncer da
Mama já preconizados na literatura como: escolaridade, tabagismo, consumo de álcool, não
apresentaram resultados significativos, devido à grande porcentagem de registros sem
informação o que impactou no resultado final do estudo.
A sobrevida mediana da sobrevida global do câncer de próstata foi 110 meses (9,1
anos) (IC 95% 8,7 - 9,6). Os pacientes que esperaram menos tempo entre o diagnóstico e o
tratamento, até dois meses, tiveram uma melhor sobrevida em 5 anos de 99,5%. Os fatores de
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riscos já apontados na literatura como: idade, raça, histórico familiar, consumo de álcool e
tabagismo não apresentaram resultados estatísticos significativos, devido à grande porcentagem
de variáveis sem informação
A sobrevida mediana dos pacientes com leucemia foi de 120,7 meses, cerca de 10
anos (IC 95%, 115,7 – 125,7). Em cinco anos 91% dos pacientes diagnosticados com leucemias
estavam vivos.
Em relação a hipótese de que o estadiamento da doença no diagnóstico é o principal
fator para determinar a sobrevida dos pacientes, só foi confirmada para o câncer de mama, em
que a sobrevida em cinco anos para os estadiamentos I e II foi 96,7% e III e IV 92,6%, havendo
uma redução da probabilidade de sobrevida com o aumento do estadiamento. No câncer de
próstata o estadiamento não apresentou diferença significativa. Em leucemias a variável
estadiamento não pode ser avaliada, pois, devido a especificidade do câncer não é utilizado esta
nomenclatura de classificação, por isto a maioria dos registros (92%) estão censurados.
O Registro Hospitalar de Câncer é uma fonte de informação importante para:
estudos epidemiológicos, produção de trabalhos científicos, planejamento, mapear o fluxo de
atendimento de pacientes oncológicos, criação de políticas, campanhas de prevenção e detecção
precoce do câncer da população. Para o bom funcionamento do RHC é fundamental dispor de
prontuário de saúde, único, em que se tenha acesso ao conjunto de informações sobre o paciente,
incluindo os dados de identificação, os referentes ao diagnóstico, os de caracterização do tumor,
aqueles relacionados ao tratamento, ao progresso do paciente e os relativos ao óbito.
O RHC do Hospital Bom Pastor tem muitos registros sem informação, o que
impactou no resultado final do estudo, com muitas variáveis que não apresentaram significância
estatística. É de extrema importância que o hospital promova ações para garantir a qualidade
da informação dos prontuários de saúde, uma vez que ele é a principal fonte de informação do
registro hospitalar de câncer.
Esta pesquisa identificou um número considerável de pacientes que perderam o
seguimento após o diagnóstico do câncer. Sendo assim, é necessário investir na adesão ao
tratamento e na continuação do seguimento dos pacientes por meio de planejamento, adoção de
novas táticas para acompanhamento, investimentos financeiros e recursos humanos para
garantir o seguimento desses casos.
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