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RESUMO 

 

DURANT, L.C. Sobrevida de mulheres com câncer de mama atendidas em um serviço de 

reabilitação. Ribeirão Preto, 2016. 93f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

O câncer de mama apresenta alta incidência na população feminina, sendo considerado uma 

das principais causas de morte por câncer entre mulheres em diversos países; devido a isso, 

tornam-se essenciais estudos de sobrevivência na área oncológica, para avaliar resultados, 

fatores relacionados e delinear o comportamento da doença. Este estudo teve como objetivo 

avaliar a taxa de sobrevida em mulheres com câncer de mama atendidas em um serviço de 

reabilitação de mulheres mastectomizadas, tratadas em hospital universitário de nível 

terciário, localizado no interior da região Sudeste do país. A coorte foi identificada a partir de 

busca de atendimentos realizados no núcleo de reabilitação de 1989 a 2014. A coleta foi 

realizada em dados secundários, complementado por busca no banco do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM), contato telefônico e distribuição de cartas. As principais 

variáveis analisadas foram as sociodemográficas: idade ao diagnóstico, cor da pele, estado 

civil e procedência; as clínicas e de tratamento: tamanho do tumor, estadiamento, marcadores 

tumorais, hormonioterapia, cirurgia e radioterapia, entre outras. Os dados foram apresentados 

de maneira descritiva por meio de números absolutos, medidas de tendência central e de 

variabilidade. As funções de sobrevida foram calculadas por meio do método de Kaplan-

Meier, e para comparação entre as curvas foi utilizado o teste Log Rank. O nível de 

significância considerado para o estudo foi de 0,05. Não foi realizado neste estudo o modelo 

de riscos proporcionais de Cox. Os resultados deste estudo indicam que a sobrevida global em 

60 meses desta população foi de 78,5%. E a sobrevida livre de doença (SLD) foi 75,8% em 60 

meses. Apresentaram diferenças significativas em relação à ocorrência ao desfecho analisado, 

que foi o óbito, das características sociodemográficas, apenas as variáveis estado civil (p < 

0,007) e escolaridade (p < 0,000). Na análise das curvas de sobrevivência, identificamos uma 

sobrevivência menor para aquelas mulheres que tiveram até 4 anos de estudo. Referente às 

características clínicas, o tipo histológico mais frequente foi o CDI com (82,2%); 49,9% 

apresentavam tumor entre 2 e 5 cm e o estádio clínico predominante no diagnóstico foi o IIA 

(25,7%), o estadiamento e presença de receptor de hormônio estrógeno e progesterona 

positivos, apresentaram uma relação estatisticamente significativa com a ocorrência do óbito 

(p < 0,000) e diferenças significativas nas curvas de sobrevivência. Aquelas que não 

desenvolveram metástase à distância apresentaram sobrevida de 96,9% em cinco anos, 

comparado com aquelas que tiveram metástase em 5 anos (50%). Houve significância pelo 

teste de Log-rank (p<0,000) nessa variável. Os resultados deste estudo fortalecem a 

importância do diagnóstico precoce através do rastreamento por meio do exame clínico das 

mamas e de mamografia, aliado ao tratamento eficaz. A análise da sobrevivência dessas 

mulheres possibilitou conhecer o perfil de mulheres atendidas em um serviço público de 

saúde, de nível terciário/quaternário, de alta complexidade e de referência. Estas informações 

são extremamente úteis para os gestores de saúde adotarem medidas voltadas para a 

prevenção e controle da doença, assim como para avaliações da qualidade do cuidado 

prestado e acessibilidade ao sistema de saúde. 

 

Palavras-chave: neoplasias da mama; análise de sobrevida; prognóstico. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

DURANT, L.C. Survival of women with breast cancer treated at a rehabilitation service. 

2016. 93f. Thesis (Master) – University of São Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing, 

Ribeirão Preto, 2016. 

 

Breast cancer has a high incidence in the female population and is considered a major cause 

of cancer death among women in many countries, there fore it is essential more survival 

studies in oncology to evaluate results, related factors and outline the behavior disease. This 

study aimed to evaluate the survival rate of women treated in a rehabilitation service of 

mastectomies at the university hospital of tertiary level, located in the Southeast region of the 

country. The cohort was identified from search services performed in the rehabilitation center 

from 1989 to 2014. The data were collected on secondary data, complemented by search the 

database of the Mortality Information System (MIS), telephone call and distribution of cards. 

The main demographic variables were: age at diagnosis, skin color, marital status and origin, 

clinical and treatment: tumor size, stage, tumor markers, hormone therapy, surgery and 

radiation, among others. The data were presented descriptively by absolute numbers, 

measures of central tendency and variability. Survival functions were calculated using the 

Kaplan-Meier method and to compare the curves we used the log rank test. The level of 

significance for the study was 0.05. It was not done in this study the model of Cox 

proportional hazards. The results indicated that overall survival at 60 months of this 

population was 78.5%, and the specific-survival was 75.8% in 60 months. Only the variables 

marital status (p <0.007) and education (p <0.000), the sociodemographic characteristics, 

showed significant differences in the occurrence analyzed the outcome, which was death. In 

the analysis of the survival curves we identified a lower survival for those women who had up 

to 4 years of study. Regarding the clinical features, the most common histological type was 

with CDI (82.2%); 49.9% had tumors between 2 and 5 cm and the predominant clinical stage 

at diagnosis was the IIA (25.7%), the staging and the presence of the hormone estrogen and 

progesterone receptor positive showed a statistically significant related to the occurrence of 

death (p <0.000) and significant differences in survival curves. Those who did not develop 

distant metastases had a survival rate of 96.9% in five years compared with those who had 

metastasis in 5 years (50%). There were significant by log-rank test (p <0.000) in this 

variable. The results of this study reinforce the importance of early diagnosis through 

screening by clinical breast examination and mammography combined with effective 

treatment. The analysis of the survival of these women showed the profile of women in 

reference a public health service, tertiary / quaternary level, high complexity. These 

informations are extremely useful for health managers to adopt measures aimed at preventing 

and controlling the disease, as well as the quality of service and accessibility to health care 

system assessments. 

 

Key words: breast neoplasms; survival analysis; prognosis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

DURANT, L.C. Supervivencia de las mujeres con cáncer de mama tratadas en un 

servicio de rehabilitación. 2016. 93h. Disertación (Maestría) – Escuela de Enfermería de 

Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

El cáncer de mama tiene una alta incidencia en la población femenina y se considera una de 

las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres en muchos países, debido a esto, 

es esencial para los estudios de supervivencia en oncología para evaluar los resultados, los 

factores relacionados con el comportamiento y el esquema enfermedad. Este estudio tuvo 

como objetivo evaluar la tasa de supervivencia de las mujeres con cáncer de mama tratadas en 

un servicio de rehabilitación mastectomías mujeres tratadas en el hospital universitario de 

nivel terciario, que se encuentra dentro de la región del sureste del país. La cohorte fue 

identificado a partir de los servicios de búsqueda se realizan en el centro de rehabilitación de 

1989 a 2014. Los datos fueron recogidos en datos secundarios, complementados por una 

búsqueda en la base de datos del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM), teléfono de 

contacto y distribución de tarjetas. Las principales variables fueron las características 

demográficas: edad al momento del diagnóstico, color de piel, estado civil y origen, clínica y 

tratamiento: el tamaño del tumor, estadio, marcadores tumorales, la terapia hormonal, la 

cirugía y la radiación, entre otros. Los datos se presentan de manera descriptiva por números 

absolutos, medidas de tendencia central y variabilidad. Las funciones de supervivencia se 

calcularon utilizando el método de Kaplan-Meier y se compararon entre las curvas se utilizó 

el test de rangos logarítmicos. El nivel de significación para el estudio fue 0,05. No se hizo en 

este estudio el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Los resultados de este estudio 

indican que la supervivencia global a los 60 meses de esta población fue de 78,5%. Y la 

supervivencia libre de enfermedad (DFS) fue 75,8% en 60 meses. Las diferencias 

significativas en la incidencia analizaron el resultado, que era la muerte, las características 

sociodemográficas, sólo las variables de estado civil (p <0,007) y la educación (p <0,000). En 

el análisis de las curvas de supervivencia se identificó una menor supervivencia para aquellas 

mujeres que tenían hasta 4 años de estudio. En cuanto a las características clínicas, el tipo 

histológico más frecuente fue con CDI (82,2%); 49.9% tenían tumores entre 2 y 5 cm y el 

estadio clínico predominante al diagnóstico fue el AI (25,7%), la puesta en escena y la 

presencia de la hormona estrógeno y receptor de progesterona positivo, mostró una relación 

estadísticamente significativa con la aparición de la muerte (p <0,000) y las diferencias 

significativas en las curvas de supervivencia. Aquellos que no desarrollaron metástasis a 

distancia tuvieron una tasa de supervivencia del 96,9% en cinco años, en comparación con los 

que tenían metástasis en los 5 años (50%). No fueron significativas mediante la prueba de log-

rank (p <0,000) en esta variable. Los resultados de este estudio refuerzan la importancia del 

diagnóstico precoz mediante el cribado mediante un examen clínico de los senos y la 

mamografía, combinado con un tratamiento eficaz. El análisis de la supervivencia de estas 

mujeres ha permitido conocer el perfil de las mujeres que acuden a un servicio de salud 

pública, nivel / cuaternario terciaria, de alta complejidad y de referencia. Esta información es 

muy útil para los gestores para que adopten medidas destinadas a prevenir y controlar la 

enfermedad, así como la calidad del servicio y la accesibilidad a las evaluaciones del sistema 

de cuidado de la salud. 

 

Palabras-clave: cáncer de mama; análisis de supervivencia; pronóstico. 
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O câncer caracteriza-se pelo crescimento anormal de células, que pode invadir 

tecidos adjacentes e tecidos à distância, e é conhecido há vários séculos. O termo câncer de 

mama refere-se a malignidades que se originam em qualquer porção da mama, no mamilo ou 

até mesmo no prolongamento axilar (INCA, 2016; INCA, 2004). 

Em 2012, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a Classificação para 

Tumores de Mama – 4ª edição, na qual reconhece mais de 20 subtipos diferentes da doença 

(INCA, 2012). O tipo histológico responsável pela origem de cerca de 80% a 90% das 

neoplasias mamárias é o carcinoma ductal infiltrante (CDI); porém, outras anormalidades 

proliferativas podem surgir nos lóbulos e ductos da mama. Cada tipo histológico pode ter uma 

história natural e uma resposta ao tratamento diferente, além de que fatores 

comportamentais/ambientais e endócrinos estão relacionados ao aumento do risco para 

desenvolver a doença e, consequentemente, nas taxas de sobrevida (ELSTON; ELLIS, 1991; 

GOBBI, 2012; ANJOS; ALAYALA; HÖFELMANN, 2012; IARC, 2015).  

 

1.1 Epidemiologia do câncer de mama 

 

1.1.1 No mundo 

 

O câncer é considerado um grave problema de saúde pública mundial, devido ao 

elevado número de casos e o alto investimento financeiro que é solicitado para equacionar as 

questões de diagnóstico e tratamento (SCHNEIDER; D’ORSI, 2009; SILVA, 2011).  

Em relação ao câncer de mama, este é o tipo de câncer mais incidente entre as 

mulheres em todo mundo (INCA, 2015; AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL 

ONCOLOGY, 2013), além de ser a principal causa de óbito por neoplasia nessa população 

(JEMAL et al., 2012).  

No ano de 2012, as taxas de incidência totalizaram aproximadamente 1,67 milhões 

de casos novos dessa neoplasia em todo o mundo, representando 25% de todos os tipos de 

câncer diagnosticados nas mulheres. As mais altas taxas de incidência encontram-se na 

Europa Ocidental e as menores taxas na Ásia Oriental. Aproximadamente 43% dos novos 

casos estimados ocorreram na Europa e na América do Norte (INCA, 2016; UGNAT et al., 

2004). 

Essa variação reflete que, em alguns países subdesenvolvidos, o rastreamento, o 

diagnóstico e o registro sistemático desta doença ainda são muito precários. Nos últimos 25 

anos houve um aumento de 30% nas taxas de incidência do câncer de mama em países em 
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desenvolvimento; essa mudança se deve principalmente ao aumento do rastreamento 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2013). 

Pesquisas em epidemiologia indicam que a incidência e a sobrevida do câncer de 

mama são diretamente influenciadas por fatores socioeconômicos e demográficos, devido aos 

diferentes padrões culturais entre diferentes classes sociais. Acresce-se, a isso, as contínuas 

mudanças de estilos de vida e exposições de risco para câncer entre classes sociais (IARC, 

2015). 

 

1.1.2. No Brasil 

 

Este panorama mundial não tem sido diferente no Brasil, pois o câncer de mama vem 

aumentando tanto em relação à incidência quanto ao número de óbitos em mulheres 

brasileiras. São esperados para o país, para o ano de 2016, 57.960 casos novos de câncer da 

mama, com risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres, a cada ano. Segundo 

dados do Globocan (2012) o risco cumulativo (risco acumulado durante a vida) de uma 

pessoa ter e morrer de câncer de mama no Brasil é de 6,3% e 1,6%, respectivamente (INCA, 

2016). 

Observa-se, na população brasileira, uma heterogeneidade na distribuição de casos 

novos por câncer de mama; as maiores taxas de incidência e mortalidade ocorrem nas Regiões 

Sul e Sudeste, e as menores taxas nas Regiões Norte e Nordeste. Nota-se que nos estados das 

regiões Sul e Sudeste (Figura 1), destacam-se as capitais de São Paulo (5.760 casos novos), 

Rio de Janeiro (4.190 casos novos), Belo Horizonte (1.000 casos novos) e Porto Alegre (980 

casos novos), sendo as que apresentam maiores incidências do câncer de mama (INCA, 

2016). Estas são reconhecidas pelo elevado índice de urbanização, o que facilita o acesso ao 

diagnóstico, além de a população apresentar maior prevalência de fatores de risco, ao 

atendimento de mulheres advindas de cidades do interior e mesmo de outros estados 

(GEBRIM, 2007). 
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Fonte: Instituto Nacional do Câncer/ INCA, 2016.  

 

Figura 1 - Representação espacial das taxas de incidência por 

100mil mulheres, estimadas para o ano de 2016 no Brasil 

 

 

1.2 Fatores de Risco  

 

Como já foi dito, o câncer apresenta uma etiologia multifatorial (ADAMI; 

HUNTER; TRICHOPOULOS, 2008). No tocante ao câncer de mama, pode-se dividir os 

fatores de risco em três grandes grupos: os fatores endócrinos (ligados à produção de 

hormônios como estrógeno), os comportamentais/ambientais e aqueles fatores considerados 

genéticos/hereditários (IARC, 2015). 

A história reprodutiva da mulher tem sido identificada como importante influência 

para o risco de aparecimento do câncer, a nuliparidade, idade tardia da primeira gestação 

(após os 30 anos), menarca precoce (antes dos 11 anos), menopausa tardia (após os 50 anos), 

terapia de reposição hormonal e uso prolongado de contraceptivos orais têm destaque; porém, 

a idade cronológica continua sendo o fator mais importante (IARC, 2015; INCA, 2014). 

A literatura afirma que mulheres acima dos 50 anos têm maior risco de desenvolver 

câncer de mama, pois há acúmulo de exposições ao longo da vida e as próprias alterações 

biológicas como o envelhecimento aumentam, de modo geral, esse risco (WHO, 2015; 

SILVA; SILVA, 2005; PINHEIRO et al., 2013).  
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Em relação aos fatores potencialmente modificáveis, a literatura aponta que alguns 

comportamentos e exposições ambientas têm risco aumentado ao aparecimento da doença, 

como o sobrepeso ou obesidade após a menopausa, sedentarismo, tabagismo, consumo de 

bebida alcoólica e exposição a altas doses de radiação ionizante (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2013; PINHO; COUTINHO, 2007; INUMARU et al., 2011).  

Uma revisão sistemática publicada por Inumaru et al. (2011) confirma as evidências 

científicas estabelecidas pelo World Cancer Research Fund e American Institute for Cancer 

Research. Tais evidências são que o aumento das medidas antropométricas (circunferência da 

cintura, peso ao longo da vida adulta e estatura) representam fator de risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama na pós-menopausa.  

Contudo, outros fatores têm sido associados à causalidade da doença, como história 

familiar de primeiro grau de câncer de mama, com mutações em alguns genes como o BRCA1, 

BRCA2 e proteína p53, que são responsáveis pela regulação do metabolismo hormonal, reparo 

do material genético das células que atuam prevenindo o surgimento de neoplasias 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2013). 

Por fim, pesquisadores buscam relacionar o câncer de mama a fatores socioeconômico 

e biológicos. Chegaram-se a conclusão que todos esses fatores de risco devem ser 

considerados simultaneamente. Grupos de maior risco para desenvolverem câncer de mama 

são identificados a partir da união de fatores de risco, tais grupos poderiam se beneficiar de 

um programa sistemático para a detecção precoce da doença e determinar as disparidades no 

tempo de sobrevivência de mulheres com câncer de mama (PINHO; COUTINHO, 2007; 

INCA, 2007; FEJERMAN et al., 2008; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2013; INCA 2011; 

INUMARU et al., 2011).  

 

1.3 Fatores Prognósticos  

 

Os fatores prognósticos determinantes para o câncer de mama podem ser definidos 

como uma situação ou condição possível de ser mensurada no momento do diagnóstico. Estes 

fatores são utilizados para traduzir a sobrevivência ou o tempo livre de doença, influenciando 

na recorrência local ou à distância (ABREU; KOIFMAN, 2002). São estes fatores que 

norteiam as decisões terapêuticas, e são denominados como fatores prognósticos clássicos: o 

estadiamento, tipo e grau histológico, expressão de receptores hormonais e, mais 

recentemente, a superexpressão do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER-2); 

(BUITRAGO et al., 2011). 
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Cada um destes fatores de prognóstico será descrito a seguir. 

 

Estadiamento 

 

As taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está restrita ao órgão de origem 

ou quando se estende a outros órgãos, por isso, há necessidade de se classificar os casos de 

câncer em estádios. O estadiamento da doença por ocasião do diagnóstico é um reflexo não 

somente da extensão do tumor, mas, também, do tipo do tumor e da relação entre o tumor e o 

paciente (INCA, 2004).  

É estabelecido a partir dos dados do exame físico e dos exames complementares, 

próximos à data do primeiro diagnóstico e antes do início do primeiro tratamento 

quimioterápico. Para avaliação, são consideradas diferentes variáveis, tais como: tamanho do 

tumor, localização, diagnóstico histológico, invasão direta e linfática, metástases à distância, 

produção de substâncias, manifestações sistêmicas e duração dos sinais e sintomas (INCA, 

2004; GROOME et al., 2007).  

No Brasil, a classificação das neoplasias malignas é baseada na classificação 

desenvolvida pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), que consiste no Sistema 

TNM de classificação de Tumores Malignos. Esse sistema baseia-se nas características do 

tumor primário: extensão anatômica do tumor (T); presença ou ausência de comprometimento 

pela doença em linfonodos regionais e sua extensão (N) e a presença ou ausência de 

metástases à distância (M) (INCA, 2004; LEE, 2009).  

A classificação segundo o TNM tem uma boa correlação com os desfechos observados 

em estudos de prognóstico (TIEZZI, 2008). Após a definição das categorias T, N e M, estas 

são agrupadas em estádios, que uma vez estabelecidos permanecem inalterados nos 

prontuários médicos. E esses estádios clínicos variam de 0 a IV. O agrupamento do câncer de 

mama por estádios, proposto na 6ª edição da Classificação de Tumores Malignos, está 

disposto na Tabela 1 (INCA, 2004). 
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Tabela 1 - Agrupamento do TNM por estádios para o câncer de mama 

Estadiamento T N M 

Estádio 0  Tis N0 M0 

Estádio 1 T1* N0 M0 

Estádio IIA T0 N1 M0 

 T1* N1 M0 

 T2 N0 M0 

Estádio IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

Estádio IIIA T0  N2 M0 

 T1*  N2 M0 

 T2  N2 M0 

 T3 N1, N2 M0 

Estádio IIIB T4  N0, N1, N2 M0 

Estádio IIIC Qualquer T  N3 M0 

Estádio IV Qualquer T  Qualquer N M1 

*T1 inclui o 

T1micro 

   

Fonte: TNM – Classificação dos Tumores Malignos. 6ª Edição, Rio de Janeiro, Brasil 2004. 

 

O estadiamento é um dos principais fatores utilizados para determinar a variação na 

sobrevivência. Contudo, muitos estudos identificam a existência de variações na 

sobrevivência de pacientes com o mesmo estadiamento, sugerindo que outros fatores 

prognósticos possam explicar algumas diferenças verificadas na sobrevivência (ABREU; 

KOIFMAN, 2002; MORAES et al., 2006; AZEVEDO et al., 2011; HAHN et al., 2007; 

SCHNEIDER; D’ORSI, 2009). Estes grupos de fatores incluem características demográficas, 

tumorais e biológicas. 

 

Grau e Tipo Histológico do tumor 

 

Variações histológicas conferem diferentes comportamentos biológicos e agressividade 

tumoral. A graduação histopatológica dos tumores baseia-se no grau de diferenciação das células 

tumorais e no número de mitoses (INCA, 2004). O grau histológico reflete o potencial de 

malignidade do tumor, indicando a sua maior ou menor capacidade para metástase. 

No Brasil, segue-se a graduação histológica proposta por Scarff-Bloom-Richardson e 

modificada por Elston-Ellis, conhecida como o Sistema de Classificação de Nottingham (SCN). 

Este sistema de gradação é recomendado por vários organismos profissionais a nível 

internacional, como a OMS, American Joint Committee on Cancer (AJCC), da União Europeia 

(UE), e do Royal College of Pathologists (RCPath UK), (ABREU; KOIFMAN, 2002; WORLD 



1 Introdução   26 

 

HEALTH ORGANIZATION, 2008; MORAES et al., 2006; AZEVEDO et al., 2004; HAHN et 

al., 2007; SCHNEIDER; D’ORSI, 2009).  

Estudos demonstraram que mulheres com grau histológico 1 tem melhor prognóstico, 

como foi identificado na pesquisa de Henson et al (1991), com 99% de sobrevida em cinco 

anos, mesmo quando apresentavam linfonodos axilares positivos. Estes resultados são 

reforçados pelo estudo de Nottingham (2008), que incluiu 2.219 casos de câncer de mama 

operáveis e os seguiu a longo prazo. O grau histológico mostrou ser um fator prognóstico de 

relevância, seja independente ou em combinação com o estado linfonodal. 

No tocante ao tipo histológico, pacientes portadoras de CDI, o tipo histológico mais 

comum, apresentam normalmente um maior envolvimento linfático e um pior prognóstico que 

aquele verificado entre as que apresentam tipos histológicos menos frequentes, como o 

carcinoma lobular invasivo com padrão de crescimento pagetóide,  carcinoma tubular 

combinado com histologia de baixo grau, carcinomas mucinosos puros sem mucina 

extracelular e o carcinoma medular, particularmente para pacientes com linfonodos negativos. 

Essa premissa só é verdadeira se houver recursos de diagnóstico e terapêuticos apropriados e 

eficazes (BUITRAGO et al., 2011). 

Em contrapartida, o câncer de mama inflamatório, que é considerado uma forma rara 

e agressiva de câncer de mama invasivo, representa 2,5% de todos os casos de câncer de 

mama, é caracterizado por rápida progressão, metástases locais e distantes, e menor sobrevida 

global em comparação com outros cânceres de mama, chegando a 5% em cinco anos 

(BUITRAGO et al., 2011). 

 

Biomarcadores Clássicos 

 

A utilização dos marcadores tumorais na avaliação da sobrevida e prognóstico do 

câncer de mama tem crescido ultimamente. São verificados nesta etapa uma enorme variedade 

de proteínas, algumas das quais estão associadas aos oncogenes e medidores da atividade 

proliferativa do tumor (EISENBERG; KOIFMAN, 2001; ALMEIDA et al., 2007; SILVA et 

al., 2002).  

Os receptores hormonais (RH) são proteínas que se ligam aos hormônios circulantes 

mediando seus efeitos celulares, sendo os mais estudados em carcinomas de mama os 

receptores de estrogênio (RE) e os receptores de progesterona (RP). A maioria dos autores 

mostra que existe uma associação positiva entre a presença de RH e prognóstico mais 

favorável (EISENBERG; KOIFMAN, 2001; ALMEIDA et al., 2007; SILVA et al., 2002).  
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Os RH, quando negativos, acham-se correlacionados com baixa diferenciação 

tumoral, alta taxa de proliferação celular e outras características desfavoráveis ao prognóstico 

das pacientes, sendo a idade também um fator de correlação. (EISENBERG; KOIFMAN, 

2001; ALMEIDA et al., 2007; SILVA et al., 2002).  

O receptor do HER-2 pertence à família dos receptores de crescimento. A sua 

expressão tem sido associada à maior agressividade biológica do tumor e à resistência a 

alguns tipos de tratamento. A presença do HER-2 está associada a maior risco de recidiva 

tumoral; quando positivos, são os alvos moleculares para terapias específicas, como 

trastuzumab e lapatinib. A avaliação diagnóstica do estado HER-2 tem grande impacto nas 

decisões sobre o tratamento de mulheres com câncer de mama (PICCART-GEBHART et al., 

2005). 

Além dos fatores prognósticos clássicos citados acima, existem outros que serão 

abordados a seguir, pois estes também influenciam no prognóstico do câncer de mama. 

A idade é identificada em muitos estudos como importante fator prognóstico do 

câncer de mama, sendo a faixa etária de 40 a 59 anos a de melhor prognóstico. O pior 

prognóstico está no grupo de mulheres jovens (< 35 anos) e também a partir de 75 anos 

(ABREU; KOIFMAN, 2002).  

São associadas com pior prognóstico diferenças raciais e étnicas, como mulheres 

afro-americanas apresentam pior prognóstico em relação a outros grupos raciais/étnicos 

diagnosticados com a doença (SCHNEIDER, 2009; ROSA, 2012; JOHNSON, 2002). 

A influência do nível socioeconômico também apresenta associação sobre o tempo 

de sobrevida dos casos de câncer de mama, evidenciando-se um risco de morte elevado para a 

categoria de nível socioeconômico mais baixo, independentemente do estadiamento (ABREU; 

KOIFMAN, 2002; LANTZ et al., 2006; BAQUET et al., 2000; DESHPANDE et al., 2009).  

 

1.4 Tratamento  

  

Em relação ao tratamento do câncer de mama, atualmente estão disponíveis as 

abordagens locais com a cirurgia e a radioterapia, e as sistêmicas com quimioterapia, os 

anticorpos monoclonais e a hormonioterapia. A escolha da terapia depende não só do estádio 

da doença, mas também de outros fatores que interferem no prognóstico como: idade, estado 

menopausal, estadiamento, grau histológico, receptores hormonais e do estado de saúde geral 

da mulher (NOGUEIRA et al., 2010). Em geral, pode ser utilizada mais de uma modalidade 

terapêutica em associação. 
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O tratamento cirúrgico, que pode ser considerado a principal abordagem terapêutica 

para o câncer de mama (TIEZZI, 2010), tem como finalidade controlar a doença loco-

regional, estadiar cirurgicamente, identificar casos de maior risco de metástase à distância, 

bem como orientar a terapia sistêmica, proporcionar maior sobrevida e, quando possível, 

evitar mutilação, usando cirurgias conservadoras ou oferecer à paciente o benefício da 

reconstrução mamária (FRANCO, 1997). 

A cirurgia da mama é dividida em dois grandes grupos, as cirurgias radicais e as 

cirurgias conservadoras. Dentro das cirurgias radicais encontram-se a Mastectomia radical à 

Halsted, que consiste na retirada da glândula mamária, associada à retirada dos músculos 

peitorais e a linfadenectomia axilar completa (VERONESI et al., 1977; CHAVES, 1999); 

Mastectomia radical, na qual retira-se a glândula mamária associada ao esvaziamento axilar 

completo, porém há preservação de um ou ambos os músculos peitorais (FRANCO, 1997; 

MARCHANT, 1997); Mastectomia radical modificada Patey, quando ocorre a preservação do 

músculo grande peitoral, e quando os dois músculos peitorais são preservados, é chamada 

Mastectomia radical modificada Madden; já a Mastectomia simples consiste na retirada da 

glândula mamária, incluindo o complexo areolar com a preservação dos linfonodos axilares 

(VERONESI et al., 1977; MARCHANT, 1997). 

Como já foi dito, levando em consideração o perfil da doença de cada indivíduo, seu 

comportamento e estado geral que é escolhido o tipo de cirurgia mais adequado. Em geral, o 

tratamento cirúrgico radical do câncer de mama foi a cirurgia universalmente aceita durante 

mais de 80 anos. Porém, estudos na área proporcionaram significativos avanços no tratamento 

cirúrgico dessa doença (TOURNIEUX, 2012; VERONESI et al., 1977), demonstrando que, 

em casos selecionados, como câncer em estádio inicial, o tratamento cirúrgico conservador se 

mostra semelhante, em termos de recorrências locorregionais e sobrevida global comparado 

ao tratamento cirúrgico radical, além de diminuir as morbidades associadas a esta e promover 

resultados estéticos bastante satisfatórios com técnicas mais conservadoras (TOURNIEUX, 

2012).  

O tratamento cirúrgico conservador do câncer de mama compreende uma cirurgia 

limitada, possibilitando remover o tumor primário com uma margem de tecido mamário 

normal em torno da lesão, acrescido ou não da dissecção axilar, seguido da radioterapia, no 

intuito de eliminar a doença residual microscópica (TIEZZI, 2010).   

São considerados tratamento conservador a Tumorectomia, que consiste na remoção 

do tumor com margens de tecido circunjacentes de um centímetro (cm), histologicamente 

negativas, sem necessidade de retirada do músculo peitoral maior ou pele, sendo indicada em 
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tumores até 1,5 cm, e a Quadrantectomia, que se configura como a remoção do quadrante da 

glândula mamária onde se localiza o tumor, com margens cirúrgicas de tecido normal de 2 a 

2,5 cm (TOURNIEUX, 2012). A cirurgia conservadora tem necessidade de radioterapia 

adjuvante no parênquima residual, por isso, mulheres com contraindicação para radioterapia 

não podem ser submetidas ao tratamento conservador. As contraindicações relativas são o 

tamanho do tumor, mamas de grande volume, localização do tumor (proximidade do 

complexo aréolo-mamilar) e doenças do colágeno (TIEZZI, 2010).  

O tratamento radioterápico utiliza radiações para destruir um tumor ou impedir o 

aumento das células tumorais. Este método pode ser utilizado antes da cirurgia para reduzir o 

tamanho do tumor, sendo indicada para todas as mulheres submetidas a tratamento cirúrgico 

conservador e para aquelas que foram submetidas à mastectomia e que apresentam tumor 

maior que 5 cm ou com invasão de pele ou músculo, mais de três linfonodos acometidos e/ou 

linfonodos com extravasamento capsular (EARLY BREAST CANCER TRIALISTS’ 

COLLABORATIVE GROUP et al., 2011; EIFEL et al., 2001). 

A radioterapia também pode ser utilizada associada à quimioterapia ou outros tipos 

de tratamentos e também de forma isolada (INCA, 2004; SAMPAIO et al, 2012). Quando 

empregada no tratamento adjuvante, diminui o risco de recidiva locorregional ou sistêmica em 

10 anos de 35% para 19,3%, segundo a metanálise do Early Breast Trialists’ Collaborative 

Group (EARLY BREAST CANCER TRIALISTS’ COLLABORATIVE GROUP et al., 

2011). 

A quimioterapia pode ser neoadjuvante (prévia ao tratamento cirúrgico) ou adjuvante 

(após a cirurgia), e tem-se tornado uma das mais importantes e promissoras maneiras de 

combater o câncer (FONSECA; MACHADO, 2000; SILVA et al., 2010).   

Para as mulheres que apresentavam superexpressão do HER 2, foi desenvolvido um 

anticorpo monoclonal, trastuzumab, que inicialmente era destinado para o tratamento 

daquelas que apresentavam neoplasia avançada (PEGRAM et al., 2004), porém, este 

imunobiológico, alvo-dirigido, foi então estudado em tratamento adjuvante e neoadjuvante de 

câncer de mama, apresentando resultados encorajadores, com redução do risco de recidiva de 

quase 50% (PICCART-GEBHART et al., 2005).  

No tratamento do câncer de mama também pode ser usada a hormonioterapia ou 

terapia endócrina adjuvante, que consiste no uso de substâncias semelhantes ou inibidoras de 

hormônios para tratar as neoplasias que são dependentes desses hormônios (BRITO et al., 

2005; BRASIL, 2004; SAMPAIO et al., 2012).  
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Todos os tipos de tratamento variam de acordo com sua relevância e a ordem de 

indicação. Normas de utilização são encontradas em protocolos disponíveis no Brasil, como o 

de Bases Técnicas para Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade em Oncologia 

– APAC (Tabela 2).  

Tabela 2 – Tratamento segundo normas e bases da APAC – ONCO  

Estádio do câncer Tratamento sugerido por estádio  
Estádio 0 Cirurgia (CIR)  
Estádio I  

 

CIR ou não;  
Radioterapia (RT) ou não;  

 Quimioterapia (QT) adjuvante ou não;  

 QT curativa.  

Estádio II  

 

CIR;  
RT;  
QT adjuvante;  
QT prévia ou não;  

 QT curativa.  

Estádio III  

 

CIR;  
RT;  
QT prévia;  
QT adjuvante;  
QT curativa;  

 QT de controle ou não.  

Estádio IV e Recidiva  

 

CIR ou não;  
RT ou não;  
QT paliativa;  
QT curativa ou não;  
QT de controle ou não. 

Fonte: Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade – APAC em Oncologia (2003). 

 

1.5 Tendência da mortalidade e sobrevida por câncer de mama 

 

Os avanços na compreensão da doença, de seu comportamento clínico, da patogênese 

molecular, favoreceram importante progresso no âmbito do tratamento, tanto nos aspectos 

tecnológicos quanto na abordagem multiprofissional (INCA, 2014). A associação das 

diferentes modalidades de tratamento com o diagnóstico precoce tem resultado em diminuição 

da mortalidade e melhora nas taxas de sobrevida (AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL 

ONCOLOGY, 2013). Apesar disso, estimam-se 520 mil mortes por câncer de mama para as 

mulheres de todo o mundo (IARC, 2015). 

Segundo Ayala (2012) e Pedersen (2004), sobrevida é o período entre o diagnóstico 

da doença até o óbito, e sua análise contribui de forma significativa para o delineamento da 

patologia e dos fatores prognósticos a ela relacionados. Vale ressaltar que também é 

considerada como um parâmetro importante para avaliar resultados, principalmente na área 
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oncológica, no que diz respeito ao tratamento da doença e o comportamento desta a 

determinado protocolo. Também contribui tanto para os profissionais da saúde em uma 

abordagem mais precisa, eficaz e holística, visando sempre a qualidade de vida do seu cliente, 

quanto para os próprios pacientes conhecerem o comportamento da sua doença (AYALA, 

2012; PEDERSEN et al., 2004; BUSTAMANTE-TEIXEIRA, FAERSTEIN, LATORRE, 

2002).   

Segundo a OMS (2007), países desenvolvidos têm a probabilidade de sobrevivência 

por câncer de mama mais favorável comparados a alguns países em desenvolvimento, 

resultado das diferentes taxas de mortalidade no mundo. 

Lozano-Ascênsio e colaboradores (2004), em um estudo global de sobrevivência em 

cinco anos de mulheres com diagnóstico de câncer de mama, encontraram variações entre as 

estimativas. Na América do Norte, 89% das mulheres sobreviveram aos cinco anos, em países 

europeus esta estimativa variou de 70 a 79%, e para o Brasil a probabilidade de sobrevivência 

estimada foi menor que 65%. 

O Brasil apresenta uma taxa baixa de sobrevivência comparado aos países 

desenvolvidos; porém, como já dito anteriormente, a diferença inter-regional quanto à 

incidência e mortalidade do câncer de mama em nosso território é notória (INCA, 2016). 

Relacionado as regiões Sul e Sudeste, em 2007, o estado do Rio de Janeiro 

apresentou uma taxa de mortalidade de 16,3/100.000 habitantes, seguido do estado do Rio 

Grande do Sul, com 14,1/100.000 habitantes. No mesmo ano, o estado de Santa Catarina 

apresentou 10,7 mortes por câncer de mama em cada 100.000 habitantes (INCA, 2009).  

Um estudo realizado no interior de Minas Gerais, que teve com objetivo de analisar a 

sobrevida e os fatores prognósticos de 745 mulheres com câncer de mama invasivo, 

diagnosticadas entre os anos de 1998 a 2000, apontou que a sobrevida específica em cinco 

anos foi de 81,8%, sendo este resultado próximo à sobrevida relativa de cinco anos observada 

na Europa e menor que a sobrevida nos Estados Unidos (89%), (GUERRA et al., 2009).  

No Rio de Janeiro, Eisenberg (2004) identificou sobrevida global de cinco anos 

também de 80% em uma coorte hospitalar de mulheres que apresentaram câncer invasivo 

entre 1992 e 1996. Outro estudo no Rio Grande do Sul obteve sobrevida em cinco anos 

superior a 87,7%, analisados no período de 1980 a 2000 (MORAES et al., 2006). 

Em contrapartida, pesquisa realizada em Belém, que incluiu todos os tipos 

histológicos de câncer de mama, com diversas fases de estadiamento, evidenciou sobrevida 

global de cinco anos de 61%, abaixo do encontrado nas demais regiões do país (PEREIRA, 

2001). 
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Variações em relação à sobrevida de cinco anos são evidentes, sendo a taxa de 

sobrevida na região norte de 61% e a região sul de 87,7%. Não obstante, entre essas variações 

deve ser levado em consideração o tipo de população estudada, diferenças metodológicas 

(critérios de elegibilidade e análise dos dados) e o período de recrutamento dos casos para 

explicar parte das diferenças observadas na sobrevida entre as regiões avaliadas (GUERRA et 

al., 2009). 

Outra situação importante no Brasil, que interfere na análise de sobrevivência, além 

do seu espaço geográfico, é o acesso aos serviços de saúde. A disparidade no acesso aos 

cuidados de saúde afeta as mulheres na busca do rastreamento para o câncer de mama, o que e 

leva a uma demora no diagnóstico e, em consequência, estadiamento mais avançado no 

momento deste. Estes fatores têm sido apontados como possível explicação para as diferenças 

na sobrevivência (TRAVASSOS, et al., 2000; TRAVASSOS; MARTINS, 2004; PINHEIRO, 

et al., 2002). 
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2.1 Análise de sobrevivência 

 

A análise de sobrevivência é o estudo de dados relacionados ao tempo transcorrido 

entre um evento base, por exemplo, diagnóstico ou início dos sintomas, até a ocorrência de 

um desfecho de interesse, exemplo, a cura ou óbito. É um método que tem como característica 

fundamental a presença de dados censurados, ou seja, dados em que o desfecho não foi 

observado até o final do período de seguimento. As diferentes aplicações desta técnica 

dependem do número de eventos, do tempo sob estudo e da presença de perdas de seguimento 

ou censuras (MEDRONHO et al., 2009).  

O livro "Natural and political observations upon the bills of mortality", publicado 

em 1662, pelo autor John Graunt, descreveu as bases para o estudo atual da mortalidade. Este 

inclui os primeiros conceitos sobre tábuas de vida e o agrupamento dos óbitos de acordo com 

a idade, o sexo, a data e a causa de óbito. Desde então, a análise de sobrevida sofreu algumas 

alterações e outros métodos de estudo foram desenvolvidos (CARVALHO, et al., 2011). 

Os resultados dos estudos de sobrevida têm sido o parâmetro mais utilizado para 

avaliar resultados na área da oncologia, em que as taxas de mortalidade são de alta relevância 

analítica, como acontece no câncer de mama (MACHADO, 2010; AYALA, 2012; 

PEDERSEN et al., 2004; BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; LATORRE, 2002). O 

primeiro artigo desta natureza, com dados do Brasil, foi publicado em 1996 no São Paulo 

Medical Journal (XAVIER et al., 1996).  

 O modelo de sobrevida, assim como os demais modelos de regressão, é formado por 

uma variável resposta (desfecho), covariáveis independentes, uma função de ligação e uma 

estrutura de erro, no qual, analisamos fatores associados ao tempo até a ocorrência do 

desfecho de interesse. De forma geral, a probabilidade de sobrevida é definida como a 

probabilidade de não ocorrência do evento de interesse dentro de um intervalo de tempo 

(BOCCOLINI 2007; CARVALHO et al., 2011).  

Para cada intervalo de tempo, o estimador de produto não paramétrico de Kaplan-

Meier fornece, entre a ocorrência dos eventos de interesse, a probabilidade acumulada de 

sobrevida, baseada em probabilidades condicionais (KAPLAN; MEIER, 1958). Esse método 

gera uma função de sobrevida decrescente em forma de escada, em que cada degrau da escada 

acontece no momento t de ocorrência do evento (Figura 2).  
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Fonte: Baseado em Souza et al., 2012 

Figura 2 - Exemplo teórico do efeito escada e 

do tempo mediano de sobrevida de Kaplan 

Meier 

 

O número de eventos observados no tempo t e o número de observações censuradas 

antes deste tempo t é o que define o tamanho do degrau e essa função assume a forma de escada 

porque o risco se mantém constante até a ocorrência do evento seguinte (CARVALHO et al., 

2011).  

O tempo de seguimento da função de sobrevida (Figura 2), é disposto no eixo das 

abscissas, e a probabilidade de sobrevida no tempo t no eixo das ordenadas. Nesta metodologia, 

os casos censurados são contabilizados até o último seguimento completo, otimizando o uso das 

informações disponíveis (SZKLO; NIETO, 2007).  

Além da probabilidade de sobrevida ao final de um determinado período de 

seguimento e das curvas das probabilidades ao longo do tempo, uma aproximação dos tempos 

medianos de sobrevida pode ser obtida por meio da inspeção visual dos gráficos das curvas de 

sobrevida (Figura 2) (CARVALHO et al., 2011).   

Características individuais podem contribuir para diferenciação nas curvas de 

sobrevida; devido a isso, é usado a estratificação em diferentes grupos para comparar as curvas 

na estratégia no método de Kaplan-Meier. As curvas de sobrevida obtidas pelo método Kaplan-

Meier são utilizadas de forma descritiva e auxiliam na avaliação visual do pressuposto de 

proporcionalidade do risco das covariáveis que serão incluídas no modelo semi-paramétrico de 

Cox. De forma geral, pode-se dizer que curvas que se mantêm paralelas, entre as categorias de 
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estratificação, ao longo do tempo, indicam que a proporcionalidade do risco está preservada 

(CARVALHO et al., 2011).  

Por outro lado, quando há superposição entre as curvas, ou uma variação na distância 

entre elas, pode indicar quebra do pressuposto de proporcionalidade do risco ao longo do 

tempo de seguimento. Essa diferenciação entre as curvas por ser explicada pela entrada dos 

casos na coorte de estudo em diferentes momentos da história natural do câncer de mama 

(CARVALHO et al., 2011).  

O efeito deste fenômeno sobre o tempo de sobrevida é chamado de viés de 

antecipação do diagnóstico (SZKLO; NIETO, 2007), que é um elemento importante que deve 

ser considerado nos estudos de sobrevida. Esse viés corresponde ao aumento artificial no 

tempo de sobrevida, em função de ações de detecção precoce do câncer, mesmo que a história 

natural da doença não seja alterada. Ou seja, a sobrevida registrada aumenta devido à 

identificação mais precoce da doença e não à uma extensão real do tempo de vida (SZKLO; 

NIETO, 2007; BOYLE; IARC, 2008).  

Na Figura 3, que foi adaptada do livro Epidemiology Beyond the Basics (SZKLO; 

NIETO, 2007), pode-se observar que a estimativa de tempo de sobrevida do Paciente B é 

artificialmente aumentada com o acréscimo do tempo de antecipação. 

 

 

Fonte: Epidemiology Beyond the Basics, 2007. 

Figura 3 - Representação de um viés de antecipação 
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O teste de hipóteses de log-rank é o mais utilizado para determinação da existência 

de diferenças entre as curvas estimadas na análise de sobrevivência. Esse teste verifica a 

semelhança entre a frequência esperada e a frequência de ocorrência do evento de interesse 

observado. Ou seja, se a distribuição observada for semelhante à esperada, pode-se dizer que a 

curva de uma determinada categoria é equivalente à curva global e, consequentemente, a 

variável de estratificação não afeta as probabilidades de sobrevida (CARVALHO et al., 

2011).  
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Pelo fato do câncer de mama feminino representar uma expressiva importância no 

contexto da saúde pública em âmbito mundial e nacional, estudos que visam compreender a 

sobrevivência destas mulheres permitem à equipe de saúde conhecer melhor o delineamento 

da doença, bem como melhorar a abordagem e traçar estratégias para o melhor 

acompanhamento da mesma (AYALA, 2012).  

Estudos com essa temática têm desempenhado papel importante no fornecimento de 

informações para as análises de sobrevivência e seus fatores relacionados, possibilitando uma 

avaliação das práticas preventivas direcionadas à doença, como o rastreamento e assistência 

oncológica oferecida nos serviços de saúde pública do país. 

Em contrapartida, após uma busca em bases de dados (Scielo, Pubmed, Cinahl e 

Embase) em artigos com recorte temporal de 2003 a 2015, foi notória a quantidade limitada 

de estudos com esse tema no Brasil, principalmente no interior de São Paulo.  

Diante disso, observou-se a necessidade de investigar nossa realidade, verificar as 

limitações, a qualidade do serviço, bem como compará-la com estudos já existentes, tendo em 

vista o contexto da saúde pública mundial e nacional no que se refere à magnitude do câncer 

de mama, assim como da necessidade de avaliar a atenção oferecida às mulheres acometidas 

pela doença; o presente trabalho teve como objetivo avaliar a sobrevida de mulheres 

acompanhadas em um centro de reabilitação, que tiveram diagnóstico de câncer de mama em 

uma cidade de grande porte da região sudeste do Brasil. 
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4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a taxa de sobrevida em mulheres com câncer de mama atendidas em um serviço de 

reabilitação de mulheres mastectomizadas. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Traçar perfil epidemiológico da coorte em seguimento; 

Avaliar as curvas de sobrevivência segundo fatores sóciodemográficos; 

Avaliar as curvas de sobrevivência segundo fatores clínicos; 

Avaliar as curvas de sobrevivência segundo tratamento. 
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5.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo com mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama em um hospital universitário de nível terciário e acompanhadas em um 

núcleo de reabilitação para mulheres com câncer de mama, ambos situados no interior do 

estado de São Paulo. 

Um estudo de coorte é considerado um estudo observacional em que os indivíduos 

são selecionados segundo o status de exposição, que pode ser expostos e não expostos, sendo 

seguidos para avaliar a doença e sua incidência em determinado período de tempo 

(OLIVEIRA et al., 2010).  

Eles são classificados como concorrentes (prospectivos, clássicos) ou não 

concorrentes (retrospectivos). Nos estudos não concorrentes, todas as informações sobre a 

exposição e o desfecho já ocorreram antes do início do estudo. Nos estudos concorrentes, o 

desfecho ainda não ocorreu, embora a exposição pode, ou não, já ter ocorrido. Os problemas 

dos estudos não concorrentes que é o caso do presente estudo, são: viés de informação e a 

inabilidade para controlar variáveis de confusão (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

5.2 Local do estudo 

 

Este estudo foi realizado a partir de dados secundários de prontuários de um hospital 

universitário situado no interior do estado de São Paulo e de um núcleo de ensino e assistência 

na reabilitação de mulheres com câncer de mama mastectomizadas, também localizado no 

interior de São Paulo. 

O núcleo de reabilitação iniciou as atividades em maio de 1989, com o objetivo de 

prestar assistência integral à mulher com câncer de mama e seus familiares, estimulando a 

busca de um maior desempenho de seus papéis e habilidades dentro do seu contexto social. 

A assistência prestada no núcleo fundamenta-se na própria experiência da vida da 

mulher, visto que a mulher com câncer de mama não está só vivendo uma doença biológica, 

corporal, mas também está profundamente afetada psicológica e socialmente; portanto, tem 

como meta a assistência integral (MAMEDE, 1991). 

As mulheres são atendidas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 10 horas, 

sendo oferecido um programa de apoio biopsicossocial, por meio de atividades visando a 

recuperação física, emocional e social da mulher acometida pelo câncer de mama. Há o 
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envolvimento de uma equipe multiprofissional que é composta por enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos.  

O modelo de assistência promove o cuidado e controle das morbidades relacionadas 

ao tratamento cirúrgico, como alteração de amplitude, mobilidade e linfedema em membro 

homolateral à cirurgia, presta assistência promovendo o autocuidado, dispõe de 

acompanhamento psicológico e nutricional a desejo da mulher que frequenta o serviço e 

promove atividades educativas, de lazer e confraternizações.  

O hospital universitário situa-se no interior de São Paulo; como dito, dispõe de um 

complexo hospitalar de nível terciário, é referência do município e regiões que circundam, 

caracterizado por atendimentos de alta complexidade. Como é referência para municípios 

adjacentes, nota-se que pessoas de outras regiões e estados optam por realizar tratamento no 

referido hospital.  

Ambos lugares foram escolhidos pelo interesse dos pesquisadores em investigar a 

realidade de mulheres mastectomizadas acompanhadas no serviço de reabilitação que foram 

tratadas em um serviço público de grande complexidade. 

 

5.3 População de estudo 

 

Para a definição da população do estudo partiu-se de todas as mulheres cadastradas 

no núcleo de reabilitação que, até o ano de 2014, contava com mais de 1.300 cadastros.  

Os critérios de inclusão foram prontuários de mulheres com idade acima de 18 anos, 

que frequentaram ou frequentam o núcleo de reabilitação e que foram ou são atendidas no 

hospital universitário para o tratamento do câncer de mama. Os critérios de exclusão foram os 

prontuários com os dados incompletos. 

Optou-se por incluir somente as mulheres que foram tratadas e eram seguidas neste 

hospital universitário, pois foram necessárias informações específicas do diagnóstico e 

tratamento médico, que não constam do prontuário do núcleo de reabilitação. Além disso, 

muitas mulheres são residentes de outras cidades ou atendidas na saúde suplementar ou 

particulares, o que inviabilizaria a busca por estes dados. 

Das 861 mulheres que preenchiam os critérios de elegibilidade citado acima, destas, 

152 foram excluídas do estudo, pois apresentavam biópsia ou cirurgia em outra cidade ou 

hospital, parte do tratamento na saúde complementar, falha de screening (screening failure), 

prontuários não encontrados no arquivo, dados incompletos, lesões benignas da mama. A 
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população final foi composta por 709 mulheres. A seguir um fluxograma para ilustrar a 

população do estudo (Figura 4). 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 4 - Fluxograma de seguimento das pacientes do estudo 

 

5.4 Princípios éticos 

 

Este estudo foi encaminhado à coordenação do núcleo de ensino e assistência na 

reabilitação de mulheres com câncer de mama mastectomizadas e ao Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia do hospital universitário para apreciação. Após, foi avaliado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP-USP), apresentando o protocolo de aprovação CAE 

24916813.0.0000.5393, segundo as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, contidas na Resolução CNS 466/2012. 

Foi solicitado dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

aquelas mulheres que foram a óbito ou que perderam o contato com o serviço. Para as que 

estavam frequentando o serviço no período da coleta dos dados, foram convidadas a participar, 

sendo orientadas pela autora sobre os objetivos do estudo. Aquelas que concordaram, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 
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5.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados por meio da revisão dos prontuários das mulheres com 

câncer de mama que frequentaram o núcleo de reabilitação no período de maio de 1989 a 

dezembro de 2013 e as informações foram complementadas com a revisão dos prontuários do 

hospital universitário.  

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário para a caracterização 

sociodemográfica e dos fatores de prognóstico das mulheres participantes (Apêndice B). 

Os fatores de prognóstico do câncer de mama podem ser definidos como um 

parâmetro possível de ser mensurado no momento do diagnóstico e servem como preditor da 

sobrevida ou do tempo livre de doença (BRASIL, 2010). Os elencados para este instrumento 

foram baseados nos estudos de Abreu e Koifman (2002) e de Buitrago; Uemura e Sena (2011) 

e as variáveis sociodemográficas foram definidas de acordo com o Manual de Registros 

Hospitalares de Câncer do INCA (INCA, 2010):  

 

Fatores Socioeconômicos  

 Idade no diagnóstico: definida a partir da data de nascimento constante no prontuário; 

 Escolaridade: considera-se a quantidade de anos estudados pela paciente informados no 

prontuário;  

 Raça: definido a partir da informação contida no prontuário sobre raça/cor; 

 Estado civil: definida a partir da informação contida no sistema integrado de informação 

hospitalar (SIH). 

 

Fatores Clínicos 

 Patologias associadas: outras comorbidades registradas no prontuário pelo médico; 

 Data do diagnóstico: considera-se a data da confirmação anatomopatológica do tumor; 

 Estadiamento clínico: considerado o registrado no prontuário pelo médico no 

diagnóstico; 

 Tamanho do tumor: mensuração realizada e registrada pelo médico no prontuário da 

mulher no diagnóstico; 

 Comprometimento linfonodal: mensuração realizada por exames clínicos e/ou 

anatomopatológicos registrados no sistema e prontuário pelo médico; 

 Tipo de cirurgia: considera-se o tipo de intervenção cirúrgica realizada na paciente e 

registrada no sistema eletrônico e/ou prontuário médico; 
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 Receptores hormonais (Receptores de estrógeno e progesterona, CERB-2, HER-2): 

mensurado através do exame anatomopatológico, registrado pelo médico no sistema 

eletrônico; 

 Tratamentos realizados para o câncer: refere-se ao conjunto de procedimentos que 

compõe o tratamento da mulher no hospital. Serão cadastrados, em ordem cronológica e 

sequencial, todos os recursos de tratamento aplicados, especificamente para o 

tratamento do tumor ou suas metástases. Podem haver repetição da mesma modalidade 

terapêutica, caso tenha sido aplicada mais de uma vez; 

 Ocorrência de recidivas ou metástases (locais e datas): considera-se a partir de 

anotações médicas nos prontuários e de exames anatomopatológicos que confirmem tal 

informação; 

 Data do óbito se houver ou da última consulta no núcleo de reabilitação ou no hospital 

universitário ou se a mulher está viva até a data da coleta dos dados: registrado no 

prontuário das instituições citadas, e esta informação foi utilizada para o cálculo de 

sobrevida; 

 Motivo do óbito: se o óbito foi decorrência do câncer ou não relacionado a este, 

conforme registro no prontuário da mulher no hospital universitário ou no núcleo de 

reabilitação. 

 

5.6 Variável de interesse  

 

Quando a variável resposta de interesse de um estudo é o tempo entre o 

acontecimento de dois eventos, como este caso, pode-se utilizar técnicas de análise de 

sobrevivência. Em estudos de sobrevivência relacionados ao câncer há o interesse em saber o 

efeito dos fatores que podem determinar ou influenciar no tempo de sobrevivência de um 

indivíduo ou grupo (BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2002).    

A análise de sobrevivência tem o tempo (variável-dependente) como objeto de 

interesse, e se destina a analisar o tempo até a ocorrência de um evento (desfecho) ou o risco 

da ocorrência de um evento por unidade de tempo (CARVALHO et al, 2011; 

BUSTAMANTE-TEIXEIRA et al., 2002).  

Considerou-se como sobrevida global (em meses) aquela estimada desde a data do 

diagnóstico até o óbito e como sobrevida livre de doença (em meses) a estimada desde a data 

do diagnóstico até o aparecimento de evidência de metástase ou recidiva. A Figura 5 mostra 

todo processo da variável de interesse (tempo) até a ocorrência do desfecho (óbito). 
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Fonte: a autora 

Figura 5 - Processo para ocorrência do desfecho considerado no 

presente estudo 

 

5.7 Análise dos dados 

 

Os dados foram armazenados em planilha do Excel 2010® com dupla digitação e 

validação. As análises descritivas da distribuição das variáveis contínuas foram realizadas por 

meio de medidas de tendência central e de dispersão, apresentadas por tabelas de frequência, e 

para as variáveis categóricas por meio de distribuições de frequência absoluta e relativa. 

Quando pertinente foi feito análise não paramétrica (qui-quadrado de Pearson). Todos os 

testes realizados levaram em consideração um α bidirecional de 0.05 e intervalo de confiança 

(IC) de 95%. Foi utilizado o pacote estatístico IBM SPSS 20 (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

O tempo de sobrevida foi calculado como o intervalo entre a data do diagnóstico e a 

data do óbito ou final do acompanhamento. Todos os indivíduos tiveram seu tempo de 

sobrevivência contado a partir do diagnóstico (considerado como tempo zero). O desfecho 

final de interesse, denominado de falha, correspondeu ao óbito por câncer de mama. Foram 

censurados os casos em que não foi possível identificar a condição vital, ou seja, não foram 
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observados até a ocorrência da falha (CARVALHO et al., 2011; BUSTAMANTE-TEIXEIRA 

et al., 2002; BRITO et al., 2009). 

A ocorrência de óbito foi determinada com base no atestado de óbito anexado no 

prontuário e por meio do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria 

Municipal da Saúde de Ribeirão Preto.  

Foram consideradas como falhas todas as mulheres que morreram no período de 

seguimento, ou seja, até dezembro de 2015. Foram consideradas censuras todas as mulheres 

que sobreviveram completando o período de seguimento, aquelas com perda do seguimento 

ou ainda quando as pacientes encontravam-se vivas, porém, haviam sido transferidas para 

outro serviço de saúde, aquelas que mudaram de cidade, estado ou país, e aquelas cujo o óbito 

foi por outras causas que não o câncer de mama e sua progressão, considerando-se, para 

análise, a data referente ao último acompanhamento registrado no prontuário médico ou a data 

do óbito (censura à direita).  

Na análise exploratória da sobrevida global e livre de doença foi utilizado o método 

de Kaplan Meier, a probabilidade de sobrevivência observada entre diferentes categorias de 

uma mesma variável foi comparada por meio dos testes não paramétricos de log-rank, 

admitindo-se nível de significância estatística de 5%.  

Para tentar minimizar erros, durante a realização deste estudo foram identificados os 

possíveis vieses.  

Para o viés de informação, que são as distorções nas estimativas de efeito obtidas por 

estudos epidemiológicos, dados secundários incompletos ou em branco, por exemplo, foram 

buscados, além do prontuário médico, no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) para os 

dados cadastrais e do Atendimento Hospitalar (ATHOS) para exames complementares. 

Destaca-se que estes dois últimos pertencem ao sistema eletrônico da instituição, além de 

seguimento (follow up) realizado por meio de cartas e ligações para paciente. 

Referente o viés de latência, que é composto pelo período da detecção do câncer, 

diagnóstico e início de tratamento, é sabido que foge de a alçada do autor controlá-lo, porém 

estamos cientes desse importante viés e sua interferência na sobrevivência da nossa 

população. O período da detecção do câncer, diagnóstico e início de tratamento pode interferir 

na sobrevivência.  
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Esta coorte foi composta por 709 mulheres diagnosticadas com câncer de mama. 

Desta população, 35,1% tiveram o óbito confirmado; destes, 231 apresentaram como causa 

principal o câncer de mama e sua progressão em órgãos vitais, e para 18 casos as causas do 

óbito foram externas (desconhecida; acidente automobilístico; infarto agudo do miocárdio; 

infecções generalizadas; pneumonia; acidente vascular cerebral; choque séptico). 

No momento do diagnóstico, a maioria das mulheres estava na faixa etária entre 41 a 

50 anos (29,2%), seguido por 51 a 60 anos (28,1%), sendo média de idade de 53,4 anos e a 

mediana de 53 anos, com idades variando de 23 a 89 anos.  

Em relação à procedência, 55,1% procediam de Ribeirão Preto, 31,1 % vieram do 

Departamento Regional de Saúde (DRS) XIII, e 33 mulheres vieram de outros estados como 

Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Paraná.  

Houve predomínio da cor/raça branca (85%), seguida por 8,5 % de mulheres pardas e 

6,2% negras, ressaltando que esta variável é auto referida no momento do preenchimento dos 

dados dos dois serviços estudados. E, relacionado à escolaridade, 42,1% da população 

estudaram de cinco a oito anos e 25,5% apresentaram até quatro anos de estudo. No tocante 

ao estado civil, as casadas totalizaram a maioria, 51,9%. 

No que se refere às características sociodemográficas, apenas as variáveis estado 

civil (p < 0,007) e escolaridade (p < 0,000) apresentaram diferenças significativas em relação 

à ocorrência ao desfecho analisado (óbito) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição das características sociodemográficas na população do estudo, 

segundo a ocorrência do óbito. Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

Variáveis 

Óbito 

SIM (n=249) NÃO (n=460) p-valor* 

n % n %  

Idade ao diagnóstico     0,106 

Até 30 anos 4 1,6 7  1,5  

31-40 anos 38 15,3 47 10,2  

41-50 anos 68 27,3 139 30,2  

51-60 anos 63 25,3 136 29,6  

61-70 anos 49 19,7 101 22,0  

 ≥71 anos 27 10,8 30 6,5  

Procedência      0,430 

Ribeirão Preto 142 57,0 253 55,0  

DRS XIII 70 28,1 152 33,0  

Outras cidades de SP 25 10,0 34  7,4  

Outros Estados 12  4,8 21  4,6  

Cor/Raça     0,490 

Branca 206 82,7 396 86,3  

Parda 23 9,2 37 8,1  

Negra 19 7,6 25 5,4  

Amarela 1 0,4 1 0,1  

Estado Civil     0,007 

Casada 147 59,0 219 48,0  

Solteira 45 18,1 92 20,2  

Divorciada 23   9,2 81 17,8  

Viúva 34 13,7 64 14,0  

Escolaridade     0,000 

Não frequentou 18   7,2 36  7,9  

Até 4 anos 95 38,2 85 18,6  

5 a 8 anos 73 29,3 225 49,1  

9 a 12 anos 45 18,1 63 13,8  

Acima 13 anos 18   7,2 49 10,7  
 

Fonte: banco de dados do estudo.  

Legenda: * Teste qui-quadrado (ou exato de Fisher, quando indicado); significativo se p < 0,05.  

 

 

Entre as participantes, 83% não eram tabagistas, 68,7% relataram alguma 

comorbidade, sendo a hipertensão arterial a mais frequente (44,6%), seguida por 109 casos de 

pacientes diagnosticadas com diabetes mellitus, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 – Distribuição de comorbidades na população, segundo hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, cardiopatia, pneumopatia, depressão e outro câncer. Ribeirão Preto/SP, 2016. 

 

Variáveis 
SIM NÃO Missing Total 

n % n % n N 

Comorbidade 487 68,7 221 31,2 1 709 

Hipertensão Arterial 316 44,6 171 24,1 1 488 

Diabetes Mellitus 109 15,4 378 53,3 1 488 

Cardiopatia 64 9,0 423 59,7 1 488 

Pneumopatia 11 1,6 476 67,1 1 488 

Depressão 50 7,1 437 61,6 1 488 

Outro Câncer 21 3,0 466 65,7 1 488 

 

Em relação à história familiar de câncer em geral, 61,5% apresentavam pelo menos 

um membro da família de primeiro grau com algum tipo de câncer; destes, 27,4% (n= 194) 

afirmaram ter parentes de primeiro grau com diagnóstico positivo para câncer de mama, 

sendo que 9,3% citaram as irmãs.  

Quanto às características do tumor, o tipo histológico mais frequente foi o CDI com 

583 casos (82,2%); 49,9% apresentavam tumor entre 2 e 5 cm e o estádio clínico 

predominante no diagnóstico foi o IIA (25,7%), seguido do IIIB (19,1%), o estadiamento 

apresentou uma relação estatisticamente significativa com a ocorrência do óbito (p < 0,000). 

Quanto aos receptores hormonais, 56,3% eram RE+ e 38,6% eram RP+, ambos 

receptores hormonais apresentaram significância (p < 0,000). Já para receptores de proteínas 

HER2 e C-erB2, apenas 22,6% tiveram positividade para CERB2 e 17,2% para HER2. Vale 

ressaltar que, no serviço hospitalar onde os dados foram coletados, a pesquisa de receptores 

hormonais passou a fazer parte da rotina no ano 2000, e para os receptores de proteínas estes 

foram iniciados no ano de 2005, o que pode comprometer os resultados; porém, mesmo com 

esse déficit, observamos significância (p < 0,000) no que diz respeito a tumores com 

superexpressão de HER2 (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Distribuição das características clínicas na população do estudo, segundo a 

ocorrência do óbito. Ribeirão Preto/SP, 2016. 

 

Variáveis 

Óbito 

SIM (n=249) NÃO (n=460) p-valor* 

n % n %  

História familiar     0,365 

Com história familiar 63 25,3 131 28,5  

Sem história familiar 186 74,7 329 71,5  

Tipo histológico     0,008 

Carcinoma ductal invasivo 215 86,3 368 80,0  

Carcinoma lobular invasivo 9  3,6 30    6,5  

Carcinoma in situ 4 1,6 26    5,7  

Carcinoma inflamatório 6 2,4 3    0,7  

Outros 15  6 33    7,2  

Estadiamento**     0,000 

0 1 0,4 19 4,2  

I 18 7,9 65 14,3  

IIA 33 14,5 142 31,3  

IIB 45 19,8 80 17,6  

IIIA 46 20,3 56 12,3  

IIIB 59 26 77 17  

IIIC 7 3,1 5 1,1  

IV 18 7,9 10 2,2   

RE**     0,000 

Positivo 92 60,9 307 76,6  

Negativo 59 39,1 94 23,4  

RP**     0,000 

Positivo 56 39,2 218 60,7  

Negativo 87 60,8 141 39,3  

C-erB 2**     0,578 

Positivo 48 35,8 112 33,1  

Negativo 86 64,2 226 66,9  

HER 2**     0,014 

Positivo 45 33,8 77 22,8  

Negativo 88 66,2 261 77,2  
 

Fonte: banco de dados do estudo. 

Legenda: * Teste qui-quadrado (ou exato de Fisher, quando indicado); significativo se p < 0,05. ** A soma é 

menor em função de dados ausentes – “missing”. 

 

Em relação aos tratamentos, 700 mulheres realizaram cirurgia e a distribuição destas 

quanto ao tipo de cirurgia foi balanceada, com 47,8% das pacientes submetidas à cirurgia 

conservadora e 50,9% à radical, com (p < 0,000) significativo para ocorrência do evento 

“óbito” (Tabela 6).  

Referente à quimioterapia, 60,2% fizeram algum esquema quimioterápico adjuvante 

(n=426), no qual não foi identificado significância (p=0,275); 341 mulheres fizeram 

quimioterapia neoadjuvante, 74,39% foram submetidas à radioterapia (n = 526) e 70,6% à 

hormonioterapia (n = 500). Da população do estudo, 166 mulheres fizeram quimioterapia 

paliativa, 146 apresentaram recidiva da doença e 270 mulheres evoluíram com progressão da 
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doença à distância (n=270). Nas mulheres com recidiva da doença e metástase à distância, foi 

verificada diferença significativa na sua distribuição em relação àquelas que não apresentaram 

esses eventos (p < 0,000). A Tabela 6 mostra a correlação destas variáveis clínicas e 

tratamento com óbito.  

 

Tabela 6 - Distribuição das características do tratamento na população do estudo, segundo a 

ocorrência do óbito. Ribeirão Preto/SP, 2016. 

 

Variáveis 

                                Óbito 

SIM (n=249) NÃO (n=460) p-valor* 

n % n %  
 Tipo de cirurgia     0,000 

Radical 145 58,2 216 47  
Conservadora  95 38,2 244 53  

Não realizou cirurgia 9 3,6 0 0,0  
Quimioterapia adjuvante**     0,275 

Uso 156 62,9 270 58,7  
Não uso 92 37,1 190 41,3  

Quimioterapia neoadjuvante**     0,000 
Uso 149 60,1 192 41,7  

Não uso 99 39,9 268 58,3  
Quimioterapia paliativa**     0,000 

Uso 133 54,5 33 7,2  
Não uso 111 45,5 427 92,8  

Radioterapia**     0,065 
Uso 174 70,2 352 76,5  

Não uso 74 29,8 108 23,5  
Hormonioterapia**     0,114 

Uso  166 66,9 334 72,6  
Não uso 82 33,1 126 27,4  

Recidiva**     0,000 
Sim 82 32,9 64 14  
Não 167 67,1 393 86  

Metástase**     0,000 
Sim 205 83,3 65 14,2  
Não 41 16,7 392 85,8  

 

Fonte: banco de dados do estudo. 

Legenda:  * Teste qui-quadrado (ou exato de Fisher, quando indicado); significativo se p < 0,05. ** A soma é 

menor em função de dados ausentes – “missing”.  
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Análise de Sobrevivência  

 

Para a análise de sobrevida, utilizou-se o método de Kaplan-Meier na análise 

exploratória univariada das variáveis disponíveis. No período de cinco anos, 425 mulheres 

desta população permaneceram vivas, isto é, tiveram seus seguimentos completos em 60 

meses, e 141 mulheres foram a óbito. A probabilidade de sobrevivência global dessa coorte 

foi de 78,5% no período de seguimento de cinco anos (Gráfico 1). A seguir, serão descritas as 

probabilidades de sobrevida associadas a alguns fatores, utilizando o teste de log-rank para 

verificar significância, obtiveram um valor de p menor que 0,05 aqueles que foram 

significativos.  

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 1 - Curva de probabilidade de 

sobrevivência global de mulheres com câncer de 

mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

 

A sobrevida livre de doença (SLD) em cinco anos para a população de estudo, 

estimada pelo método Kaplan-Meier, foi de 75,8%, como mostra o Gráfico 2. 
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Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 2 - Curva de sobrevida livre de doença em cinco anos 

de mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

Dados sociodemográficos 

 

Quando analisadas a sobrevida e a raça/cor das mulheres, nota-se uma diferença na 

curva de sobrevivência quando comparamos a raça negra com outra raça (Gráfico 3); porém, 

o p no teste de Log-rank não foi significativo (p=0,171), mesmo estratificando esta população 

em brancas e não brancas, não se nota significância (p=0,128).  

 

Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 3 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

raça/cor de mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  
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No tocante à grau de instrução, nota-se significância no teste de Log-rank (p <0,000), 

sendo que as mulheres que tinham até quatro anos de estudo apresentaram menor sobrevida 

comparadas àquelas com grau de instrução maior (Gráfico 4).  

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 4 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo grau 

de instrução de mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 

2016.  

 

Relacionado ao estado civil, percebe-se que aquelas mulheres com parceiro 

apresentaram uma menor taxa de sobrevivência (p<0,051), (Gráfico 5). 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 5 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo estado civil de 

mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  
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De acordo com a idade no momento do diagnóstico, não foi observado significância 

entre os estratos apresentados; as curvas se cruzam desde o início e não há diferença 

significativa entre elas. Entretanto, é possível inferir que todas as mulheres que compuseram a 

faixa etária acima de 70 anos no momento do diagnóstico foram a óbito, pois há uma queda 

brusca na curva (Gráfico 6).  

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 6 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo faixa 

etária no momento do diagnóstico de mulheres com câncer de 

mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

 

 

Segundo a história familiar de câncer, não foi verificada diferença na curva de 

sobrevida daquelas mulheres que apresentavam pelo menos um parente de primeiro grau com 

alguma neoplasia diagnosticada, comparada com aquelas que não apresentavam história 

familiar de câncer (p=0,184) (Gráfico 7). 
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Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 7 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

história familiar de câncer no momento do diagnóstico de 

mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

Dados Clínicos e tratamento 

Na análise realizada quanto ao tipo histológico, foi observada significância entre as 

curvas (p<0,002). A maior sobrevida se deu para aquelas mulheres diagnosticadas com 

carcinoma In situ (93,1%) em 60 meses, e a menor para aquelas que apresentaram carcinoma 

inflamatório (44,4%). Além disso, é possível comparar as curvas do carcinoma ductal 

invasivo e do lobular invasivo, e verificar uma melhor sobrevida deste último (Gráfico 8).   

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 8 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

tipo histológico de mulheres com câncer de mama, Ribeirão 

Preto/SP, 2016.  
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Relacionado ao estadiamento clínico (Gráfico 9), observa-se semelhança nas curvas de 

sobrevida dos estádios IA e IIA, IIIA e IIIB, IIIC e IV. 

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 9 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo estádio 

clínico de mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

 

No que concerne a receptores hormonais, a população RE+ apresentou maior tempo de 

sobrevida, 84% de probabilidade de sobrevivência em 60 meses; para RP+ também se nota 

significância no teste de Log-rank (p<0,000), sendo a menor sobrevida para aquelas 

diagnosticadas com RP- (Gráfico 11). Não foi verificada significância para receptor C-erB2 

(p=0,173); verifica-se que há uma pequena diferença entre as curvas (Gráfico 12), para 

receptores HER2 + nota-se menor sobrevivência quando comparado ao receptor HER2- 

(p<0,003) (Gráfico 13). 
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Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 10 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

receptor estrógeno de mulheres com câncer de mama, Ribeirão 

Preto/SP, 2016.  

 

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 11 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo receptor 

progesterona de mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 

2016.  
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Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 12 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

proteína C-erB 2 de mulheres com câncer de mama, Ribeirão 

Preto/SP, 2016.  

 

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 13 - Curva de probabilidade de sobrevivência 

segundo proteína HER 2 de mulheres com câncer de mama, 

Ribeirão Preto/SP, 2016.  
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Referente ao tratamento, é notória a significância no que diz respeito à realização de 

cirurgia; aquelas que não realizaram cirurgia evoluíram para óbito em até 50 meses de 

seguimento. Relacionado a cirurgias conservadoras e radicais, as que realizaram cirurgias 

conservadoras apresentaram uma sobrevivência maior; porém, tal fato está diretamente ligado 

aos fatores que culminaram na escolha para realização da cirurgia conservadora, e não da 

cirurgia propriamente dita (Gráfico 14).  

 

 

Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 14 - Curva de probabilidade de sobrevivência 

segundo tratamento cirúrgico de mulheres com câncer de 

mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

Com relação ao uso de hormonioterapia ou não, observou-se pelo teste Log-rank 

p=0,185, que apresentou uma sutil diferença inicialmente; porém, há o cruzamento das curvas 

de sobrevivência, o que contradiz os dados referentes a receptores hormonais de estrógeno e 

progesterona positivos (Gráfico 15). 
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Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 15 - Curva de probabilidade de sobrevivência 

segundo uso de hormonioterapia em mulheres com câncer 

de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

 

 No que se refere à quimioterapia, houve significância (p<0,000), conforme o Gráfico 

16, para aquelas mulheres que fizeram ou não o uso de quimioterapia neoadjuvante (QT 

NEO); verifica-se maior sobrevivência para aquelas que não realizaram.  

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 16 - Curva de probabilidade de sobrevivência 

segundo quimioterapia neoadjuvante em mulheres com 

câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  
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Tal resultado pode ser explicado pelo fato de protocolos priorizarem QT NEO para 

aqueles indivíduos que apresentam maior extensão tumoral; logo, maior comprometimento 

pela doença. Não foi identificada diferença entre as curvas de sobrevida para aquelas que 

realizaram quimioterapia adjuvante (Gráfico 17) e radioterapia (Gráfico 18). 

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 17 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

quimioterapia adjuvante em mulheres com câncer de mama, 

Ribeirão Preto/SP, 2016.  

 

 

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 18 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

tratamento radioterápico em mulheres com câncer de mama, 

Ribeirão Preto/SP, 2016.  
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Na análise de sobrevida relacionada à presença ou não de metástase à distância, foi 

identificado que 270 mulheres desta população desenvolveram metástase. Aquelas que não 

desenvolveram metástase à distância apresentaram sobrevida de 96,9% em cinco anos, 

comparado com aquelas que tiveram metástase em 5 anos (50%). Houve significância pelo 

teste de Log-rank (p<0,000) nessa variável. A metástase mais frequente foi a óssea, 22,8%. 

Relacionado ao sítio da metástase, identificamos menor sobrevida em 60 meses naquelas 

mulheres que apresentaram metástase hepática (40,4%), seguidas por aquelas que 

desenvolveram metástase cerebral (42,8%).   

 

 
Fonte: banco de dados do estudo. 

Gráfico 19 - Curva de probabilidade de sobrevivência segundo 

progressão por aparecimento de metástase à distância de 

mulheres com câncer de mama, Ribeirão Preto/SP, 2016.  
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A probabilidade de sobrevivência global desta coorte foi de 78,5% em cinco anos, 

que é o período médio do seguimento de mulheres que apresentam câncer de mama e são 

tratadas na Instituição do presente estudo. A taxa encontrada foi similar ao verificado em 

outros estudos no Brasil (SANTOS, 2013; EISENBERG, 2004; MENDONÇA et al, 2004; 

PEREIRA, 2001; MORAES et al, 2006; SCHNEIDER, 2008; GUERRA, 2014).  

Em países desenvolvidos essa taxa de sobrevivência mostra-se mais elevada; um 

estudo realizado na Espanha, em 2006, em uma coorte de mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama, apresentou a sobrevida em cinco anos de 95% (ACEVEDO et al., 2006). Na 

Itália, em 2005, foi realizado um estudo que dividiu mulheres em um grupo detectado por 

programa de rastreamento e grupo não rastreado. Aquelas que pertenciam ao grupo detectado 

por programa de rastreamento apresentaram a taxa de sobrevivência de cinco anos de 94%, no 

grupo não rastreado a taxa foi de 84% (CORTESI et al., 2005). 

No Canadá, Wai e colaboradores (2005) também realizaram estudo a respeito da 

sobrevida em câncer de mama em mulheres de idade entre 50 e 70 anos, diagnosticadas a 

partir de rastreamento mamográfico antes e depois de 1997. Observaram que, naquelas com 

mamografia anual a sobrevida foi de 95,2% em cinco anos, e após 1997, com mamografia 

bianual foi de 94,6% em cinco anos. 

Com isso, conclui-se que a sobrevivência está diretamente relacionada à detecção 

precoce do câncer de mama, daí a importância da realização do rastreamento para este tipo de 

câncer. O rastreamento pode ser oportunístico ou organizado; no modelo oportunístico, o 

exame de rastreamento é oferecido às mulheres que oportunamente chegam às unidades de 

saúde, enquanto o modelo organizado é dirigido às mulheres na faixa etária alvo que são 

formalmente convidadas para os exames periódicos. A experiência internacional tem 

demonstrado que o segundo modelo apresenta melhores resultados e menores custos (INCA, 

2008). No Brasil, apesar das tentativas do Ministério da Saúde na elaboração de 

recomendações para o rastreamento do câncer de mama, este ainda é oportunístico, o que 

aumenta o número de casos diagnosticados em estádios avançados e reflete na baixa 

sobrevida, dados evidenciados neste estudo. 

No Brasil, conforme revisão das Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de 

Mama, publicada em 2015, a mamografia é o método preconizado para rastreamento na rotina 

da atenção integral à saúde da mulher. É recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos 

bienal; a periodicidade com intervalo de dois anos são rotinas adotadas na maioria dos países 

que implantaram o rastreamento organizado do câncer de mama e baseia-se na evidência 

científica do benefício dessa estratégia na redução da mortalidade nesse grupo e no balanço 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/4da965804a4414659304d3504e7bf539/Diretrizes+Detec%C3%A7%C3%A3o+Precoce+Ca+Mama+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4da965804a4414659304d3504e7bf539
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/4da965804a4414659304d3504e7bf539/Diretrizes+Detec%C3%A7%C3%A3o+Precoce+Ca+Mama+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4da965804a4414659304d3504e7bf539
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favorável entre riscos e benefícios. Em outras faixas etárias e periodicidades, o balanço entre 

riscos e benefícios do rastreamento com mamografia é desfavorável (INCA, 2016). 

Estudos que buscam relacionar os fatores associados às características das mulheres 

quanto à utilização da mamografia mostram que o uso está muito relacionado ao acesso aos 

serviços de saúde, seguro de saúde privado, acompanhamento médico regular, faixa etária e 

principalmente condição socioeconômica (O’MALLEY et al., 2001; SCHOOTMAN et al., 

2006; KOTHARI; BIRCH, 2004; SIAHPUSH; SINGH, 2002). 

 

Fatores Sociodemográficos  

 

Apesar de o Ministério da Saúde Brasileiro afirmar que o risco de desenvolvimento 

do câncer relaciona-se à idade avançada, devido ao envelhecimento bem como ao tempo de 

exposição aos carcinógenos (INCA, 2008), observou-se neste estudo um predomínio de 

mulheres com idade abaixo dos 60 anos, o que corrobora com os resultados do estudo 

desenvolvido por
 
Munhoz (2009) realizado também no estado de São Paulo, que investigou as 

características de serviços públicos em relação ao acesso e resolutividade para mulheres com 

câncer de mama e encontrou uma média de idade de 53,7 anos, variando entre 23 e 88 anos. 

Também corrobora com os resultados de outros estudos realizados em diferentes 

regiões do país, como o de Magro (2008) realizado no Sul do país, com objetivo de levantar 

características epidemiológicas de mulheres com câncer de mama, e evidenciou que a média 

de idade foi de 52 anos, mostrando a maior porcentagem (30,26%) dos casos na faixa etária 

de 41 aos 50 anos, com variação de 19 a 90 anos. Paiva e colaboradores (2002)
 
encontraram 

em estudo realizado em Minas Gerais a média de idade de 54,5 anos, variando entre 33 e 81 

anos; a faixa etária mais acometida foi dos 41 aos 60 anos (65%). No Nordeste, no estado do 

Ceará, Mourão (2008), estudou o perfil de pacientes portadoras de câncer de mama e obteve 

em sua análise 84,8% das mulheres com idade abaixo dos 60 anos. 

Em relação à cor/raça, a maioria dos casos observados foi a cor/raça branca (85%), e 

não foram encontradas diferenças significativas na curva de sobrevida; porém, nota-se que a 

mulher negra apresenta a curva com menor sobrevivência. Esta variável apresenta resultados 

distintos quando são analisados estudos nacionais e internacionais. Schaly
 
(2011), em seu 

estudo realizado em Santa Catarina, mostrou que 80% da sua amostra era composta por 

pacientes da raça branca. No entanto, a raça negra em geral está associada com pior 

prognóstico quando comparada a outros grupos raciais (CINTRA, 2008; FIELD, 2005; 
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RUGER, 2006); autores correlacionam tal fato com diagnóstico tardio da doença e o acesso 

mais dificultado à assistência terapêutica. 

Um estudo que objetivou investigar as disparidades e sobrevivência entre as 

mulheres com câncer de mama invasivo mostrou menor sobrevida em mulheres afro-

americanas, quando comparadas às mulheres americanas brancas (FIELD, 2005).  

Estas disparidades raciais e étnicas também se refletem no acesso à mamografia que, 

associados a outros fatores como escolaridade e renda, apontam a dificuldade de acesso destas 

mulheres. Entretanto, identificam que entre as mulheres brancas, casadas e que residem em 

área metropolitana a chance de realizar mamografia é três vezes maior (O’MALLEY et al., 

2001; SCHOOTMAN et al., 2006; AMORIN et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2011; NOVAES; 

MATTOS, 2009; LIMA-COSTA; MATOS, 2003).  

Relacionado à grau de instrução, um estudo realizado por Schneider (2009), que teve 

como objetivo definir a sobrevida em cinco anos de mulheres com diagnóstico de câncer de 

mama, também obteve diferença estatística quanto à escolaridade, corroborando com os 

resultados encontrados. Mostrou que mulheres com nível superior apresentam melhor 

sobrevida global em cinco anos (92,2%) quando comparadas às mulheres com 2º grau (84%), 

1
ο
 grau (73,6%) e analfabetas (56%), (log-rank, p= 0,000), sendo que, na modelagem de Cox, 

as mulheres analfabetas tiveram um risco 7,4 vezes maior de morrer que as de nível superior, 

e as com 1
ο
 grau, risco 3,76 vezes maior. 

A literatura mostra que mulheres com escolaridade inferior a oito anos tendem a 

realizar mamografia e exame clínico das mamas com uma frequência menor, dificultando as 

chances de diagnóstico precoce da doença (HOFELMANN, 2014), o que diminui as chances 

de cura e aumenta a mortalidade pelo câncer de mama.  

A baixa escolaridade pode estar relacionada com a falta de informação, no caso a 

falta de conhecimento sobre métodos de prevenção e detecção precoce, e a dificuldade no 

acesso aos serviços básicos de saúde, como demonstra um estudo realizado em Botucatu-SP 

(MOLINA, 2003). 

No que concerne ao estado civil, na curva de sobrevivência observou-se diferença 

com significância quando comparadas mulheres sem parceiro e com parceiro, aquelas sem 

parceiro apresentaram uma maior sobrevida. Esse dado foi discordante com estudo realizado 

em Santa Catarina em 2009, no qual o estado civil não foi significante, porém foi perceptível 

na curva de sobrevida que mulheres solteiras apresentaram pior taxa de sobrevivência 

(SCHNEIDER, 2009).   
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Em contrapartida, estudo realizado por Osborne (2005), que verificou a influência do 

estado civil na fase do diagnóstico, tratamento e sobrevida de mulheres com câncer de mama, 

encontrou que mulheres não-casadas, acima de 65 anos, têm diminuição do risco de 

sobrevivência por câncer de mama depois de controlados os fatores de risco relevantes, 

incluindo estadiamento ao diagnóstico e tratamento.  

 

Fatores Clínicos e de Tratamento 

 

Quanto aos fatores clínicos, no que se refere ao tipo histológico, a maioria das 

mulheres desta coorte apresentaram CDI (82,2 %), que normalmente apresenta um maior 

comprometimento linfático e um pior prognóstico, quando comparadas com outros tipos de 

carcinomas invasivos
 
(SOARES, 2015). De acordo com a OMS, o CDI prevalece em 65 a 

80% dos casos de câncer de mama
 
(WHO, 2012), e a literatura confirma isso (JOHNSON, 

2002; SCHALY, 2011; CINTRA, 2008; ANDREOLLA, 2011; MENDONÇA, 2004). 

Como dito, em relação ao tipo de tratamento, é importante lembrar que a decisão se 

baseia nas características tumorais, na condição física do paciente, nas questões estéticas 

geradas, enfim, para a determinação dos programas terapêuticos da mulher com câncer de 

mama, diferentes modalidades terapêuticas são analisadas (BUITRAGO, 2011). No presente 

estudo notamos que houve predominância nos procedimentos cirúrgicos, com 58,2% das 

mulheres submetidas a procedimentos radicais.  

Em relação à cirurgia, principalmente a mastectomia, além do comprometimento 

psicológico devido à “mutilação” de uma parte do corpo que representa feminilidade da 

mulher, há também a incapacidade física e motora gerada pela invasão e extensão cirúrgica, 

bem como morbidades relacionadas, sendo necessários cuidados prolongados e especializados 

para favorecer melhor qualidade de vida para esta paciente; neste sentido, destaca-se a 

reabilitação (ROSA; RADUNZ, 2012; JAMMAL; MACHADO; RODRIGUES, 2008). 

A literatura é escassa quanto a estudos relacionados à sobrevida e reabilitação de 

mulheres com câncer de mama, apesar de a reabilitação proporcionar à mulher um retorno 

mais rápido para as suas atividades cotidianas, ocupacionais e desportivas, readquirindo 

amplitude em seus movimentos, força, boa postura, coordenação, autoestima e, 

principalmente, minimizando as possíveis complicações pós-operatórias e aumentando a 

qualidade de vida (JAMMAL, MACHADO, RODRIGUES, 2008). 
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Estudos demostram que mulheres que receberam tratamento sem associação de 

quimioterapia tiveram uma melhor sobrevida, quando comparadas às mulheres que receberam 

tratamento com quimioterapia (HOFELMANN, 2014; ANDREOLLA, 2011; DUGNO, 2014; 

ROSA, 2012). A relação pode estar associada ao uso de terapias adjuvantes que podem 

influenciar negativamente na qualidade de vida (SILVA, 2014). Observa-se que as mulheres 

que começaram o tratamento com quimioterapia e radioterapia possivelmente apresentaram a 

doença em estádio mais avançado (SCHNEIDER, 2009), o que aumenta a mortalidade. 

Relacionado aos receptores hormonais, o receptor de estrógeno e progesterona positivo 

foram significativos neste estudo, fornecendo um índice de sensibilidade ao tratamento 

endócrino
 
(SOARES, 2015). Observou-se que o receptor de estrógeno positivo apresentou uma 

melhor sobrevida, corroborando com estudo realizado no Sul do país, que objetivou identificar a 

sobrevivência de pacientes com câncer de mama, em que apresentou uma sobrevivência de 

67,9% para aquelas mulheres que apresentaram receptor de estrógeno positivo (ANDREOLLA, 

2011). 

Referente à hormonioterapia, não se verificou significância no teste de Log-rank, (p= 

0,185); porém, nesta etapa não realizamos a modelagem de Cox. Vários autores relatam a 

adoção da terapia hormonal e uma elevada efetividade na melhoria da sobrevivência de 

mulheres com câncer de mama (FISHER, 1998; OFFIT, 2002; BAUM, 2003; HOWEL, 2005).  

No que concerne à progressão da doença, a presença de metástase é um fator preditivo 

para a sobrevivência; mulheres com metástase do câncer de mama têm uma sobrevida menor 

em 40%, quando comparadas com a doença não metastática (CINTRA, 2008). Recidiva local, 

regional e metástases de câncer de mama podem substancialmente prejudicar a sobrevivência da 

mulher em longo prazo (ELLIS, 2012). E, neste estudo, 270 mulheres apresentaram metástase à 

distância; destas, 205 foram a óbito.  

 

Limitação do estudo 

 

O presente estudo foi realizado com base em dados secundários de duas instituições, 

estando sujeito a limitações, que podem, em maior ou menor grau, interferir nos resultados 

apresentados. Podemos citar, dentre essas limitações, o preenchimento precário dos prontuários; 

dados registrados por diferentes profissionais, em diferentes épocas, podendo gerar erros de 

digitação, apesar de serem coletados e digitados por pessoas previamente treinadas. 

Outra limitação encontrada foi o fato de não encontrarmos na literatura estudos que 

avaliem serviços de reabilitação e o impacto destes na sobrevida das mulheres com câncer de 

mama. 
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A sobrevivência global encontrada nesta coorte (78,5%) foi similar aos estudos mais 

atuais realizados no Brasil, que variam de 61% a 87% em um período de 60 meses. As outras 

variáveis estudadas apresentam importante relevância no que se refere à sobrevivência; essas 

variáveis podem ser influenciadas por fatores socioeconômicos, bem como pelo estádio 

avançado do câncer no momento do diagnóstico. 

  Interessante mencionar que houve predominância do estadiamento IIA e IIIB, e isso 

pode refletir na dificuldade de acesso das mulheres ao diagnóstico precoce, seja por 

dificuldades pessoais, seja na gestão dos serviços de saúde em relação à agendamento de 

consultas, realização de mamografia ou encaminhamento ao serviço de referência para 

confirmação diagnóstica e tratamento.  

Diante disso, é evidente a necessidade de avaliação da qualidade e gestão do programa 

de rastreamento do câncer de mama e as políticas públicas relacionadas a esta questão, pois 

fica evidente a dificuldade para o diagnóstico precoce do câncer de mama, comprometendo a 

possibilidade de cura das mulheres afetadas. 

Também se faz necessário a conscientização e o empoderamento das mulheres para os 

cuidados com a saúde, e com isso promover adesão aos programas, sendo a realização da 

mamografia para o grupo prioritário do rastreamento uma destas atitudes, aliada à garantia de 

diagnóstico, seguimento e tratamento oportuno e ágil, influenciando positivamente o 

prognóstico da doença. 

A análise da sobrevivência dessas mulheres possibilitou conhecer o perfil de mulheres 

atendidas em um serviço público de saúde, de nível terciário/quaternário, de alta 

complexidade e de referência, além de serem seguidas regularmente em um núcleo de 

reabilitação. Também foi importante para avaliar a qualidade do cuidado prestado e da 

acessibilidade ao sistema de saúde, assim como avaliarmos os avanços diagnósticos e 

terapêuticos.  

Ressalta-se a importância do papel do enfermeiro, seja na atenção primária, porta de 

entrada para o sistema e para o rastreamento, seja nos níveis de maior complexidade para o 

tratamento e reabilitação, na educação em saúde destas mulheres.  

Espera-se que este estudo abra possibilidades para realização de futuras pesquisas de 

sobrevivência de mulheres com câncer de mama, como acesso ao diagnóstico, ao tratamento e 

reabilitação, além de comparações entre o serviço público de saúde e a saúde suplementar. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome da pesquisa: A sobrevida de mulheres com câncer de mama atendidas no 

REMA/EERP USP 

Pesquisadores responsáveis: Lais Corsino Durant e Thais de Oliveira Gozzo. Endereço: Av. 

Bandeirantes, 3900, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP na sala 100, telefone 

para contato: 3602-4319. 

A senhora está sendo convidada a participar desta pesquisa, que tem a intenção de avaliar a 

sobrevida das mulheres que tiveram câncer de mama e frequentam o REMA.   

A sobrevida é o tempo de vida da pessoa que teve diagnóstico de câncer. A participação da 

senhora será autorizar a utilização dos seus prontuários (do REMA e do Hospital das Clínicas) 

para preenchermos um questionário com perguntas como a data de nascimento, data do 

diagnóstico do câncer de mama, resultado de exames, como a biópsia, tamanho do tumor, entre 

outras informações.  

Caso aceite participar, assumimos o compromisso de manter segredo sobre sua identidade. Os 

riscos dessa pesquisa são considerados mínimos, isto é, não haverá nenhum procedimento com a 

senhora, pois vamos buscar as suas informações no prontuário e garantimos que manteremos esses 

dados sobre nossa guarda. A senhora tem direito à indenização conforme as leis vigentes no país 

caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa.  

A senhora receberá a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento, dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa. A senhora pode não ter benefícios em 

participar, mas sua participação irá auxiliar na melhoria dos cuidados prestados às mulheres com 

câncer de mama. Não haverá nenhum gasto decorrente da pesquisa. Não terá benefícios 

financeiros na sua participação. 

A senhora pode se recusar a participar desta pesquisa, mas havendo o seu consentimento em 

participar, será respeitada sua decisão de desistir da participação, no momento que desejar, mesmo 

que já tenha iniciado. Sua recusa ou desistência na participação da pesquisa não irá interferir no 

seu tratamento no Hospital ou no REMA. 

Os resultados do estudo, sendo estes favoráveis ou não, serão utilizados para elaboração de 

trabalhos e publicações no meio científico. 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (EERP/USP. O CEP também tem a 

finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se 

for necessário, entre em contato com o CEP da EERP/USP pelo telefone (16)3602-3386 ou pelo 

seu endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 -Campus Universitário, Ribeirão Preto – SP, CEP: 

14040-902, de segunda à sexta-feira, no horário das 8 às 17h. 

 

Eu, ____________________________________________________________ tendo recebido 

as informações sobre a minha contribuição nesse estudo, e ciente dos meus direitos, aceito 

participar desta pesquisa. Recebi uma via deste documento, assinada pela pesquisadora 

responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a mesma. 

 

Ribeirão Preto, ______ de ___________ de 2014. 

________________________         ___________________________  

Assinatura da pesquisadora     Assinatura da participante    
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Instrumento 

Dados sócio demográficos: 
Nome- iniciais:______________________________   N° de ordem: _____________  Data 

de nascimento (DD/MM/AAAA): ____/____/____      Registro no hospital: ___________ 

Qual a procedência? ____|_____ 

Ribeirão Preto 01 Outros estados 04 

DRS- XIII 02 Não informado 99 

Outras cidades o Estado de São 

Paulo 
03 

Qual a raça/cor? ____|_____ 

Branca 01 Amarela 04 

Preta 02 Vermelha (indígena) 05 

Parda/mulata 03 Não informado 99 

Qual o estado civil? ____|_____ 

Casada 01 Viúva 04 

Solteira 02 Não informado  99 

Separada 03 

Qual a escolaridade? ____|_____ 

Não frequentou 01 De 9 a 12 anos 04 

Até 4 anos 02 Acima de 13 anos 05 

De 5 a 8 anos 03 Não informado 99 

Tabagismo: ____|_____ Se sim, por quanto tempo __________ 

(anos) 

1. Sim             2. Não            99. Não informado ____________ cigarros/dia 

Comorbidade? ____|_____1. Sim             2. Não            99. Não informado 

HAC 01 Depressão 05 

DM 02 Outro câncer 06 

Cardiopatia 03 Outras: ___________________ 07 

Pneumopatia 04 Não informado 99 

 

Dados sobre o câncer de mama 

Data do diagnóstico do câncer de mama (DD/MM/AAAA): ____/____/____ 

Idade no diagnóstico: ____________ anos  

Mama comprometida: ____|_____ 

direita 01 esquerda 02 Ambas 03 

Localização do tumor: ____|_____ 

QSE 01 Aréola 05 

QIE 02 Mamilo 06 



Apêndices   89 

 

QSI 03 Não informado 99 

QII 04 

Tipo histológico: ____|_____ 

Carcinoma ductal in situ 01 Doença de Paget 08 

Carcinoma lobular in situ 02 Tumor filóides 09 

Carcinoma ductal microinvasivo (CDMI) 03 Carcinoma clinicamente oculto 10 

Carcinoma ductal infiltrante/invasivo 04 Outros: _______________________ 11 

Carcinoma lobular infiltrante 05 Não informado 99 

Carcinoma inflamatório 06 

Estadiamento TNM: ____|_____|_____ 

T  N  M  

Estadiamento clínico: ____|_____ 

Estádio 0 01 Estádio IIB 04 Estadio IIIC 07 

Estádio I 02 Estádio IIIA 05 Outro:__________ 08 

Estádio IIA 03 Estádio IIIB 06 Ignorado 99 

Receptor estrógeno: _____|_____ Receptor progesterona: _____|_____ 

RE + 01 RE (-) 02 RP + 01 RP (-) 02 

CERB2: _____|_____ HER2: _____|_____ 

+ 01 (-) 02  + 01 (-) 02 

Tamanho do tumor no diagnóstico (exame clínico, maior diâmetro, em cm)____|_____ 

< 0,5 01 0,5-0,9 02 1,0-1,9 03 2,0-2,9 04 

3,0-3,9 05 4,0-4,9 06 >5,0 07 ignorado 99 

Tumor na outra mama? _____|_____  1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Localização _____|_____ Tipo histológico: ____|_____ 

Estadiamento TNM: ____|_____|_____ Estadiamento clínico: ____|_____ 

Receptor estrógeno: _____|_____ Receptor progesterona: _____|_____ 

CERB2: _____|_____ HER2: _____|_____ 

Tamanho do tumor no diagnóstico (exame clínico, maior diâmetro, em cm)____|_____ 

Cirurgia: ____|_____                      Quando foi realizada? (DD/MM/AAAA): ____/____/____ 

Biópsia de linfonodo sentinela: _____|_____ Linfadenectomia axilar: _____|_____ 

Número de linfonodos: retirados: ________________  comprometidos:____________________ 

Metástase no diagnóstico? ____|_____          1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Local: ____|_____ 

Óssea 01 Cerebral 04 

Pulmonar 02 Outras:___________________ 05 

Hepática 03 Não informado 99 
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Cirurgia: ____|_____        Quando foi realizada? (DD/MM/AAAA): ____/____/____ 

Mastectomia simples 01 Tumorectomia 06 

Mastectomia Halsted 02 Quadrantectomia 07 

Mastectomia Maden 03 Outra:___________________ 08 

Mastectomia Pattey 04 Não operou 09 

Mastectomia Higiênica 05 Não informado 99 

Biópsia de linfonodo sentinela: _____|_____ Linfadenectomia axilar: _____|_____ 

Sim 01 Não 02  Sim 01 Não 02 

Número de linfonodos: retirados: _________  comprometidos:____________________ 

Tratamentos realizados:  

Quimioterapia neoadjuvante 

1. Sim             2. Não            99. Não informado Esquema: ______________________ 

Radioterapia neoadjuvante  

1. Sim             2. Não            99. Não informado Locais: ______________________ 

Quimioterapia adjuvante  

1. Sim             2. Não            99. Não informado Esquema: ______________________ 

Radioterapia adjuvante  

1. Sim             2. Não            99. Não informado Locais: ______________________ 

Hormonioterapia  

1. Sim             2. Não            99. Não informado Medicamento: _______________________ 

Quimioterapia paliativa  

1. Sim             2. Não            99. Não informado Esquema: ______________________ 

Radioterapia paliativa  

1. Sim             2. Não            99. Não informado Locais: ______________________ 

Outros procedimentos cirúrgicos na mama _____|_____      1. Sim   2. Não    99. Não informado  

Qual? Data 

 ____/____/____ 

 ____/____/____ 

 ____/____/____ 

Progressão da doença:  

Local:__________________________ Recidiva 

1. Sim             2. Não            99. Não informado Data ____/____/____ 

Metástase _____|_____ 1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Local(is) Datas 

Óssea ____/____/____ 
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Pulmonar ____/____/____ 

Hepática ____/____/____ 

Cerebral ____/____/____ 

Pele/subcutâneo ____/____/____ 

Outra:_____________________________________ ____/____/____ 

A mulher apresentou: 

Linfedema _____|_____ 1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Dor relacionada ao braço operado _____|_____ 1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Ferida neoplásica _____|_____ 1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Outras: ________________________________________________________________________ 

Situação da mulher na coleta dos dados: _____|_____ 

Frequentando o REMA 01 Frequentando o HC 03 

Sem informação: última vez no REMA 02 Sem informação: última vez no HC 04 

Data ____/____/____ Data ____/____/____ 

Óbito 05 Data ____/____/____ 

Se óbito:  

Pelo câncer 1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Outra causa 1. Sim             2. Não            99. Não informado 

Especificar: 
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