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ObjetivosObjetivos

�� Analisar a sobrevida em cinco anos de mulheres Analisar a sobrevida em cinco anos de mulheres 

com câncer de mama com câncer de mama invasivoinvasivo não não metmetáástaticostatico

que foram submetidas a tratamento cirque foram submetidas a tratamento cirúúrgico, rgico, 

seguida de quimioterapia adjuvante.seguida de quimioterapia adjuvante.



MMéétodostodos
�� PopulaPopulaçção de estudo: ão de estudo: 

-- coorte retrospectiva de base hospitalar formada por coorte retrospectiva de base hospitalar formada por 
428 mulheres com diagn428 mulheres com diagnóóstico de câncer de mama stico de câncer de mama 
invasivoinvasivo não não metastmetastááticotico efetuado entre janeiro de efetuado entre janeiro de 
1998 e dezembro de 2000;1998 e dezembro de 2000;

-- todas as pacientes foram submetidas a tratamento todas as pacientes foram submetidas a tratamento 
circirúúrgico, seguido de quimioterapia adjuvante, com rgico, seguido de quimioterapia adjuvante, com 
cirurgia e/ou terapia complementar realizada na cirurgia e/ou terapia complementar realizada na 
cidade de Juiz de Fora, Minas Geraiscidade de Juiz de Fora, Minas Gerais..



MMéétodostodos
�� ÁÁrea de estudo: rea de estudo: Cidade de médio 

porte com população 
estimada para 2007 
de ½ milhão de 
habitantes - 52,0% do 
sexo feminino.

Ampla infra-estrutura 
de assistência em 
oncologia: serviços 
especializados nos 
setores público e 
privado �������� referência 
regional..



MMéétodostodosMMéétodostodos

�� Recrutamento dos casosRecrutamento dos casos:  a partir dos registros de :  a partir dos registros de 

todos os servitodos os serviçços de saos de saúúde que prestam atendimento em de que prestam atendimento em 

oncologia na cidade:oncologia na cidade:

-- busca ativa nos arquivos mbusca ativa nos arquivos méédicos;dicos;

-- uso de ficha de coleta padronizada.uso de ficha de coleta padronizada.

�� Data limite de seguimentoData limite de seguimento: at: atéé o final do ano de o final do ano de 

2005, per2005, perííodo que compreendeu 5 anos apodo que compreendeu 5 anos apóós o s o 

diagndiagnóóstico da stico da úúltima paciente inclultima paciente incluíída no estudo.da no estudo.



MMéétodostodos
�� Seguimento dos casos:Seguimento dos casos:

-- 11ªª etapa: retorno aos prontuetapa: retorno aos prontuáários mrios méédicos;dicos;

-- 22ªª etapa: busca no banco do SIM; etapa: busca no banco do SIM; 

-- 33ªª etapa: contato telefônico etapa: contato telefônico –– estado vitalestado vital;;

-- 44ªª etapa: consulta de situaetapa: consulta de situaçção cadastral no CPF ão cadastral no CPF –– estado estado 
vital na condivital na condiçção de vivaão de viva..



MMéétodostodos
Fluxograma de construFluxograma de construçção do banco de dados:ão do banco de dados:

Recrutamento dos casosRecrutamento dos casos: : 20042004--20052005

713 casos cir713 casos cirúúrgicos com doenrgicos com doençça a invasivainvasiva

CritCritéériorio de de elegibilidadeelegibilidade –– exclusãoexclusão::
-- casos que receberam apenas radioterapia ou casos que receberam apenas radioterapia ou hormonioterapiahormonioterapia

isolados (n=99) ou associados (n=133)isolados (n=99) ou associados (n=133)

-- ausência de tratamento complementar (n=12)ausência de tratamento complementar (n=12)

-- pacientes que receberam apenas quimioterapia primpacientes que receberam apenas quimioterapia primáária isolada (n=19);ria isolada (n=19);

-- casos submetidos casos submetidos àà quimioterapia em decorrência de doenquimioterapia em decorrência de doençça a metastmetastááticatica diagnosticadadiagnosticada

atravatravéés de exames de s de exames de estadiamentoestadiamento realizados apenas aprealizados apenas apóós a cirurgia (n=22).s a cirurgia (n=22).

PopulaPopulaçção de estudoão de estudo: : 428 casos428 casos



MMéétodostodos
VariVariááveis do estudoveis do estudo

�� SSóóciocio--demogrdemográáficas e reprodutivasficas e reprodutivas: idade (25: idade (25--39, 4039, 40--49, 5049, 50--69 e 69 e ≥≥ 70), cor, 70), cor, 
local de residência, local de residência, statusstatus menopausalmenopausal etcetc; ; 

�� CaracterCaracteríísticas sticas tumoraistumorais: tamanho : tamanho tumoraltumoral (categorizado em: (categorizado em: ≤≤2,0cm e 2,0cm e 
>2,0cm),>2,0cm), tipo histoltipo histolóógico (gico (ductalductal infiltranteinfiltrante, lobular , lobular infiltranteinfiltrante, outras variantes), outras variantes), , 
comprometimento comprometimento linfonodallinfonodal, , nnºº de de linfonodoslinfonodos isolados (nenhum, 1isolados (nenhum, 1--9 e 9 e ≥≥10)10), , 
estadiamentoestadiamento, presen, presençça de meta de metáástases, presenstases, presençça de receptores hormonais. a de receptores hormonais. 

�� Aspectos relativos Aspectos relativos àà quimioterapia adjuvantequimioterapia adjuvante: data de in: data de iníício; tipo de esquema cio; tipo de esquema 
realizado realizado -- regimes que utilizavam CMF e regimes com regimes que utilizavam CMF e regimes com antracantracííclicosclicos (FAC, FEC (FAC, FEC 
ou AC); ou AC); nnºº ciclos realizados ciclos realizados -- esquema completo (esquema completo (≥≥6 ciclos para CMF, FAC ou 6 ciclos para CMF, FAC ou 
FEC, e FEC, e ≥≥4 ciclos para AC) e incompleto;4 ciclos para AC) e incompleto;

�� Outras variOutras variááveis relacionadas ao tratamentoveis relacionadas ao tratamento: tipo de cirurgia (conservadora ou : tipo de cirurgia (conservadora ou 
radical); uso de radioterapia (data de inradical); uso de radioterapia (data de iníício); e uso de cio); e uso de hormonioterapiahormonioterapia (datas de (datas de 
ininíício e de tcio e de téérmino).rmino).



MMéétodostodos
AnAnáálise dos dadoslise dos dados

�� InIníício do tempo de sobrevida = data do diagncio do tempo de sobrevida = data do diagnóóstico stico 
histopatolhistopatolóógicogico da doenda doenççaa

�� Evento adverso (falha) = Evento adverso (falha) = óóbito em decorrência do câncer bito em decorrência do câncer 
de mama, ou em conseqde mama, ou em conseqüüência do seu tratamento. ência do seu tratamento. 

�� Pacientes censuradas:Pacientes censuradas:

-- permaneceram vivas atpermaneceram vivas atéé a data final de seguimento;a data final de seguimento;

-- aquelas com perda do seguimento aquelas com perda do seguimento -- data da censura  = data da censura  = 
data referente ao data referente ao úúltimo registro no prontultimo registro no prontuáário mrio méédico. dico. 

-- casos de casos de óóbito por causa não relacionada ao câncer de bito por causa não relacionada ao câncer de 
mama mama -- data da censura = data do data da censura = data do óóbito.bito.



MMéétodostodos
AnAnáálise dos dadoslise dos dados

�� Probabilidades de sobrevida Probabilidades de sobrevida -- mméétodo de todo de KaplanKaplan--MeierMeier;;

�� Teste de Teste de loglog--rankrank -- comparacomparaçção das funão das funçções de sobrevida ões de sobrevida 

para cada varipara cada variáável;vel;

�� AvaliaAvaliaçção dos fatores prognão dos fatores prognóósticos sticos -- modelo de regressão modelo de regressão 

para riscos proporcionais de para riscos proporcionais de CoxCox;;

�� Programas: Programas: 

-- EPI INFO 2002 EPI INFO 2002 -- para entrada e anpara entrada e anáálise descritiva;lise descritiva;

-- STATA, versão 7.0 STATA, versão 7.0 -- para a anpara a anáálise de sobrevida.lise de sobrevida.

�� Estudo autorizado pelo CEP da UFJF.Estudo autorizado pelo CEP da UFJF.



ResultadosResultados
�� Idade mIdade méédia ao diagndia ao diagnóóstico de 51,2 anos (25stico de 51,2 anos (25--81 anos);81 anos);

�� Maioria das pacientes da raMaioria das pacientes da raçça branca (72,6%); a branca (72,6%); 

�� 64,0% tinham tumor maior que 2,0cm;64,0% tinham tumor maior que 2,0cm;

�� Comprometimento Comprometimento linfonodallinfonodal em 59,8% dos casos;em 59,8% dos casos;

�� 85,5% com mais de 10 85,5% com mais de 10 linfonodoslinfonodos ressecados;ressecados;

�� 86% dos casos apresentaram est86% dos casos apresentaram estáádios II e III.dios II e III.



ResultadosResultados

�� 14,0% não completaram o esquema 14,0% não completaram o esquema quimioterquimioteráápicopico proposto.proposto.

19,5%19,5%77,9%77,9%NãoNão brancabranca

11,7%11,7%84,9%84,9%BrancaBranca

Ciclos incompletosCiclos incompletosCiclosCiclos completoscompletos

CompletudeCompletude do do esquemaesquema QT QT adjuvadjuv..

Teste de de χ2 p<0,05

�� 77,8% das não brancas com tamanho tumoral > 2cm..



ResultadosResultados

�� 56,1% usaram esquema 56,1% usaram esquema quimioterquimioteráápicopico contendo contendo antracantracííclicoclico e e 
43,0% utilizaram CMF.43,0% utilizaram CMF.

40,8%40,8%74,6%74,6%

LinfonodosLinfonodos

comprometidoscomprometidos

58,2%58,2%68,8%68,8%Tumor >2cmTumor >2cm

CMFCMFAntracAntracííclicoclico

EsquemaEsquema de de quimioterapiaquimioterapia adjuvadjuv..

Teste de de χ2 p<0,05



ResultadosResultados

�� TTempo mediano de sobrevida para todo o perempo mediano de sobrevida para todo o perííodo de odo de 

seguimento: 66,0 meses (25%=60,0 e 75%=76,5);seguimento: 66,0 meses (25%=60,0 e 75%=76,5);

�� 5,6% de casos com seguimento incompleto;5,6% de casos com seguimento incompleto;

�� Sobrevida por câncer de mama em 5 anos de 82%.Sobrevida por câncer de mama em 5 anos de 82%.



ResultadosResultados
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ResultadosResultados
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ResultadosResultados

1,24-3,372,041,00-2,521,59Não uso

1,001,00Uso

Hormonioterapia

0,97-2,841,660,95-2,531,54Não branca

1,001,00Branca

Cor da pele

3,15-16,887,303,19-16,377,23≥ 10 positivos

1,40-7,973,342,25-11,565,104-9 positivos

2,47-11,075,232,33-10,284,891-3 positivos

1,001,00Nenhum

Linfonodos comprometidos

0,89-2,821,580,98-2,931,70> 2 cm

1,001,00≤ 2 cm

Tamanho do tumor

IC95%*HR ajustada**IC95%*HR brutaVariáveis

Hazard ratios (HR) bruta e ajustada das variáveis que permaneceram no modelo final de Cox.

*IC95%: intervalo de confiança de 95%.
**Ajustada por idade ao diagnóstico (contínua), local de residência e pelas demais variáveis da Tabela.



DiscussãoDiscussão
��SobrevidaSobrevida de de 55 anosanos observadaobservada no no estudoestudo: : 82,0%82,0%

-- todas as pacientes submetidas a quimioterapia adjuvante todas as pacientes submetidas a quimioterapia adjuvante -- populapopulaçção diferenciada no que ão diferenciada no que 

se refere ao estse refere ao estáádio da doendio da doençça e ao acesso e a possibilidades de terapêutica.a e ao acesso e a possibilidades de terapêutica.

��ComprometimentoComprometimento linfonodallinfonodal e e tamanhotamanho do tumordo tumor –– fatoresfatores prognprognóósticossticos clcláássicosssicos;;

��CorCor dada pelepele -- influência do acesso diferencial aos cuidados de sainfluência do acesso diferencial aos cuidados de saúúde, em decorrência de, em decorrência 
de questões de questões éétnicotnico--raciaisraciais;

��HormonioterapiaHormonioterapia: : fatorfator de de bombom prognprognóósticostico

-- utilizautilizaçção não era orientada pelo resultado dos receptores hormonais parão não era orientada pelo resultado dos receptores hormonais para todos os casos a todos os casos --

tais exames não eram disponibilizados para a maioria das pacienttais exames não eram disponibilizados para a maioria das pacientes no peres no perííodo correspondente odo correspondente 

ao recrutamento dos casos.ao recrutamento dos casos.



ConclusãoConclusão

Este estudo possibilitou a melhor caracterização do perfil 
e da sobrevida de pacientes com câncer de mama que 
utilizaram terapia quimioterápica adjuvante, em função da 
evolução/características da doença e da possibilidade de 
acesso à assistência. 

Enfatizou a necessidade de ampliação, por parte dos 
órgãos competentes do setor saúde local, do rastreamento 
do câncer de mama, especialmente para o grupo de 
mulheres considerado como de maior risco, bem como a 
garantia de tratamento oportuno para os casos 
diagnosticados.


