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Resumo 

 A análise das tendências de mortalidade por câncer de mama no estado do 

Pará revela um padrão de flutuação, com as maiores taxas ocorrendo na capital 

(11,83/100 000 em 1980-82 e 12,53/100 000 em 1992-94). Houve crescimento anual 

das taxas  padronizadas de mortalidade tanto na capital como no interior do Estado, 

sendo que neste último mais elevada, (crescimento de 1,00% e 3,99%, 

respectivamente). Na capital, as taxas de mortalidade foram aumentando 

evolutivamente à medida que aumentou a faixa etária, assim é que para o período 

de 1995-97 as maiores taxas foram observadas para as mulheres acima de 60 anos 

de idade (58,23/100 000 mulheres), representando quase o dobro da faixa etária de 

50 a 59 anos com registro de taxa de 27,59 por 100 000 mulheres. As maiores taxas 

ocorreram na mesorregião Metropolitana, com variação de 8,03 a 11,53/100 000 

quando comparado o período inicial e final da série.  

A análise da sobrevida geral, de cinco anos em uma coorte hospitalar de 

câncer de mama, em Belém estado do Pará, foi de 61%, com a maior sobrevida 

(69,5%) tendo sido observada para as mulheres com 40 a 49 anos. O baixo nível de 

escolaridade registrado em 40,3% dos casos não esteve associado à taxa de 

sobrevida. A maioria dos casos realizou exame histopatológico do tumor primário 

(97,3%). Em 44,3% das mulheres, o estadiamento tumoral não estava registrado nos 

prontuários. Para os casos sem comprometimento ganglionar a sobrevida foi de 80% 

com p=0,002. Segundo o tipo histológico,a menor sobrevida foi observada para os 

casos de adenocarcinoma esquirroso, 29% (p=0,001). O fato de ter sido ou não 

tratada proporcionou 63% de sobrevida para o grupo de mulheres tratadas contra 

45% do grupo que não recebeu nenhuma forma de tratamento, não estando 

entretanto, o tipo de tratamento associado à sobrevida porém o esquema que 

conjuga a cirurgia e a quimioterapia adjuvante proporcionou a maior sobrevida, 

(72%).  

Palavras chaves: Câncer de mama; Tendência de mortalidade; Análise de 

sobrevida; Sobrevida de câncer. 
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Abstract 
 
 

The analysis of the mortality tendencies for breast cancer in the Pará State 

reveals instability, with the largest rates occurring in the capital (11,83/100 000 in 

1980-82 and 12,53/100 000 in 1992-94). There was an annual growth of the 

mortality-standardized rates in the capital as in the State’s country, and in this last 

one higher, (growth of 1,00% and 3,99%, respectively). At Capital, the rates were 

growing according the age group, so for the period of 1995 to 1997 the higher rates 

were observed at women over 60 years (58,23/100000 women), representing almost 

the double of 50 to 59 years age group (27,59/100000 women). The higher rates 

were at Metropolitan Region, varying of 8,03 to 11,53/100000, when compared the 

initial and the final period. 

The general survival analysis, during 5 years in breast cancer hospital 

patients, in Belém, Pará, was 61%, with the higher survival (69,5%) observed for 40-

49 women age. The education low level registered in 40,3% of incident wasn’t 

associated with the survival level. In the major of cases, the histopathological exam 

was done in the primary tumor (97,3%). In 44,3% of women, the tumor stage wasn’t 

registered in enchiridion. For the cases in which didn’t happen the ganglion 

committal, the survival was 80%, with p=0,002. Agreeably histological type, the lower 

survival was observed for Adenocarcinoma esquirroso cases, 29% (p=0,001). The 

fact of be or not treated provided survival of 63% for treated women against 45% for 

non treated women, without relation between the treatment’s type and survival, but 

the cases which associate surgery and adjuvant chemotherapy provided higher 

survival, that was about 72%. 

 

 

Key words: Breast Cancer; Mortality Tendency; Survival analysis; Survival Cancer. 
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Apresentação 

O aumento da mortalidade por câncer, de todas as localizações, vem 

crescendo de forma assustadora em todo o mundo, acompanhando o acelerado 

processo de urbanização que ocorre no mundo, fenômeno que freqüentemente 

caminha ao lado do processo de industrialização. No início do século XIX, apenas 

3% da população mundial vivia em cidades; na década de 1970, a população, na 

área urbana, alcançou 40% e a perspectiva é de que no início deste milênio `a taxa 

de urbanização duplique nos países em desenvolvimento, ou seja, alcance 80%. O 

processo de urbanização se faz acompanhar de mudanças nos hábitos das 

pessoas, o que determina o estilo de vida, e este deve ser valorizado frente ao 

estudo da gênese dos tumores, posto que este se constitui como um dos mais 

significativos fatores de risco para o processo de adoecimento por câncer.  

O câncer de mama é a neoplasia feminina mais comum e apresenta-se em 

grande escala nos países desenvolvidos. Sua freqüência varia de lugar para lugar, 

sendo que as populações que apresentam alto risco para a incidência são achadas 

no Ocidente da Europa e na América do Norte, e aquelas com menor risco são 

residentes na Ásia. 
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 As últimas estimativas disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde- 

OMS / International Agency for Research on Câncer- IARC para o ano de 1990 

apontaram que a taxa padronizada de incidência e de mortalidade, para todos os 

tipos de câncer foi de 154,30/100 000 habitantes e 90,16/100 000 habitantes, 

respectivamente. 

O câncer de mama, no cenário mundial, figura entre os vinte e cinco tipos 

mais comuns de cânceres. Ocupa o primeiro lugar em magnitude tanto em 

incidência como em mortalidade com taxas padronizadas, respectivamente de    

35,66/100 000 e 12,51/100 000. (IARC, 1990). 

As dez regiões do mundo que registraram as maiores taxas de incidência, 

considerando a importância da magnitude em ordem decrescente foram: América do 

Norte (90,41), Austrália / Nova Zelândia (82,71), Europa Ocidental (78,22), Europa 

do Norte (73,23), Europa do Sul (56,23), Polinésia (55,35), Europa Oriental (49,43), 

Brasil (46,35), América do Sul (45,14) e Caribe (33,78). (IARC, 1990). 

Quanto à magnitude da mortalidade, indicador que segundo Pereira (1995) 

representa a carga da doença, o posicionamento das regiões difere da magnitude da 

incidência. Assim é que em ordem decrescente das taxas, as regiões, foram as 

seguintes: Polinésia (24,92), Europa do Norte (24,58), Europa Ocidental (23,47), 

América do Norte (21,38), Austrália / Nova Zelândia (20,76), Europa do Sul (19,14), 

Europa Oriental (17,24), Micronésia (17,19), Brasil (15,01) e América do Sul (14,77). 

(IARC, 1990). 

Sua magnitude também pode ser comparada entre os diferentes países de 

acordo com o desenvolvimento das regiões:  as taxas de incidência das áreas mais 

desenvolvidas foram cerca de três vezes maiores que as das menos desenvolvidas 

(63,22 e 18,61/100 000 mulheres, respectivamente). A mortalidade, em escala bem 

menor também apresentou padrão diferencial com taxas de 23,07 e 9,12/100 000, 

respectivamente. Observa-se que a diferença entre ambas as taxas registra índices 

importantes, sendo que para a incidência o diferencial foi de três vezes menos, 

enquanto que para a mortalidade o diferencial foi apenas de duas vezes menos. 

Avaliando essas informações pode-se pensar que, uma das hipóteses para esse 

quadro é que o risco para o processo de adoecimento é mais intenso nos países 

desenvolvidos assim como o são as ações da assistência, quer no tocante ao 

diagnóstico como ao tratamento precoces. (IARC, 1990).    
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) nas décadas de 60 e 70 

registrou-se um aumento de 10 (dez) vezes nas taxas de incidência ajustadas por 

idade nos registros de câncer de base populacional de diversos continentes. Nos 

Estados Unidos, a Sociedade Americana de Cancerologia indica que uma em cada 

08 mulheres tem a probabilidade de desenvolver câncer de mama durante a sua 

vida (Garfinkel, 1995). 

As importantes mudanças no padrão de mortalidade,  ocorridas nas últimas 

décadas no Brasil, apontam para uma redução proporcional de óbitos por doenças 

infecciosas e parasitárias, e um aumento percentual do número de óbitos por 

doenças cardiovasculares, cânceres e causas externas (Koifman,1995). 

As comparações dos óbitos ocorridos entre 1980 e 1997 permitem inferir que 

a mortalidade por câncer vem crescendo no país, sendo a terceira maior causa de 

óbito, com 11,84% do total (Lopes et al, 1997). 

 A incidência de câncer de mama no Brasil encontra-se em uma faixa de 

magnitude intermediária quando comparada no plano internacional, onde para 

algumas localidades como o Havaí a taxa de incidência, padronizada pela população 

mundial, no ano de 1993 foi de 100,2 / 100.000 mulheres. No Brasil, em sete 

cidades que contam com Registro de Câncer de Base Populacional é marcante a 

diferenciação da magnitude. Assim, a cidade de Porto Alegre ficou em primeiro lugar 

com incidência de 76,2 / 100.000 (1987), seguida pelas cidades de São Paulo, 

Fortaleza, Recife, Campinas, Belém e Goiânia com incidências de 65,5 (1978); 50,0 

(1983); 48,2 (1980); 46,3 (1991); 40,5 (1987) e 38,8 (1988) / 100.000 mulheres, 

respectivamente (Koifman, 1995). 

As  estimativas da OMS / IARC, para o Brasil, para o ano de 1990, o câncer 

de mama se destacou como topografia importante ocupando o primeiro lugar em 

magnitude, para o sexo feminino, com estimativa de incidência de 46,35. As 

localizações topográficas que ficaram em plano secundário, ocupando os cinco 

primeiros lugares foram as seguintes: colo de útero (30,55), cólon / reto (15,55), 

estomago (13,67), corpo uterino (9,04) e pulmão (6,84). 

  A mortalidade traçou um desenho diferente considerando a magnitude. Assim 

é que o câncer de mama ocupa o segundo lugar com taxa de 15,01 visto que a 

mortalidade por câncer de colo de útero registrou 16,36. Outras localizações de 

importância, na mortalidade, foram: estomago (11,77), cólon / reto (10,09), pulmão 

(6,28). 
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No Brasil, de acordo com estimativas efetuadas pelo Instituto Nacional do 

Câncer, para o ano de 2001, espera-se que ocorram 305 330 novos casos de 

câncer, com 117 550 óbitos. Entre as principais localizações primárias do tumor,se 

espera que o de mama, para o ano 2001, tenha um registro de 31 590 casos, o que 

representa 20,40% dos casos novos de câncer em mulheres e 10,35% do total de 

cânceres, com estimativas de incidência e de mortalidade de 36,47/100 000 e 

9,99/100 000 mulheres. (INCA, MS, 2001). 

  No estado do Pará, segundo as estimativas do INCA para o ano de 2001, 

ocorrerão 220 novos casos, representando  uma taxa bruta de incidência de 

7,19/100 000 mulheres e 90 óbitos com taxa de mortalidade de 2,91/100 000 

mulheres. 

 O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres devido ao 

tratamento, e sobretudo por suas conseqüências psicológicas, que afetam a 

percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. A partir dos 35 anos de 

idade, sua incidência cresce rápida e progressivamente (Garfinkel, 1995). 

 Nos países ocidentais, esta localização tumoral representa uma das principais 

causas de morte entre as mulheres. As estatísticas indicam uma estabilidade nas 

taxas de mortalidade nos Estados Unidos da América, nos últimos 20 anos, 

enquanto nos países em desenvolvimento, elas ainda se mantém em elevação. 

 

Fatores de Risco e Prevenção do Câncer de Mama 

 

  As causas de câncer de mama são ainda desconhecidas. O histórico familiar 

constitui o fator de risco mais importante, especialmente se o câncer ocorreu na mãe 

ou em irmãs, se foi bilateral ou se foi desenvolvido antes da menopausa 

(Yeatman,1994). Outro fator de risco é a exposição à radiação ionizante antes dos 

35 anos (Yeatman,1994). A menopausa tardia (além dos 50 anos, em média) está 

associada a uma maior incidência, assim como a primeira gravidez após os 30 anos 

de idade (Kelsey, 1993). 

 Continua sendo alvo de muita controvérsia o uso de contraceptivos orais no 

que diz respeito a sua associação com o câncer de mama. Aparentemente, certos 

sub grupos de mulheres, com destaque para as que usaram pílulas com dosagens 

elevadas  de estrógenos, ou por longo período de tempo, tem maior risco. Outro 
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fator de risco é a ingestão regular de álcool, mesmo que em quantidade  moderada, 

assim como a alimentação rica em gordura, principalmente a animal (INCA, MS , 

2000). 

Adami et al. (1995), estudando 57.068 pacientes observaram que a sobrevida 

relativa entre aquelas abaixo de 50 anos, (pré-menopausa), aumentou 

continuamente com a idade. A diferença entre pacientes mais jovens abaixo de 35 

anos e aquelas entre 45 a 49 anos foi evidente após dois anos e alcançou o máximo 

de 13% em cinco anos de observação. Houve um marcante declínio em cinco anos 

de sobrevida relativa por idade, passando de uma taxa alta em mulheres entre 45 a 

49 anos para taxas significativamente menores naquelas com 50 a 59 anos. Este 

diferencial foi mais pronunciado quando o período de acompanhamento aumentou. 

A diferença na sobrevida relativa das mulheres com 40 a 49 anos e aquelas com 50 

a 59 anos aumentou de 6,7% após dois anos para 15% após quinze anos de 

acompanhamento. A taxa de sobrevida em cinco anos para as mulheres de 50 a 59 

anos  foi menor do que a dos outros grupos. Quando a observação foi feita em dez 

anos de acompanhamento não foi percebida diferença de sobrevida entre as 

diversas faixas etárias, porém após quinze anos de acompanhamento as mulheres 

com mais de 70 anos tiveram desenvolvimento menos favorável que as mulheres 

mais jovens. 

O objetivo principal da prevenção é o diagnóstico precoce, que pode ser feito 

por meio da implantação de programas de rastreamento através de orientação para 

o auto-exame da mama, e pelos exames clínico e de imagens periódicos. As 

pesquisas indicaram uma importância do auto-exame das mamas  (AEM) na 

detecção precoce do câncer de mama, pois proporciona a descoberta de tumores 

primários menores e menor número de gânglios axilares invadidos pelo tumor, nas 

mulheres que fazem este exame regularmente (Yeatman, 1994). 

O exame radiológico mamografia, é considerado o mais importante 

procedimento para o rastreamento do câncer, detectando tumores ainda 

impalpáveis. Este exame, realizado com periodicidade de um a três anos, reduz 

significativamente a mortalidade em mulheres de 50 a 70 anos. Alguns estudos 

questionam os benefícios entre mulheres com menos de 50 anos, contudo Bjurstam, 

(1997) observou em estudo experimental em uma coorte de 11.724 mulheres entre 

39 e 49 anos de idade, que a mortalidade devido a câncer de mama, reduziu à 

metade nas mulheres submetidas a mamografia em intervalos de 18 meses. 
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  O Instituto Nacional do Câncer (INCA), recomenda exames para rastreamento 

de acordo com as faixas etárias identificadas no quadro abaixo, (quadro I). 

QUADRO I 
Recomendação do INCA, para rastreamento de Câncer de Mama 

 

IDADE AUTO-EXAME DA 
MAMA – AEM 

EXAME CLINICO 
DA MAMA MAMOGRAFIA 

Acima de 35 
anos 
suspeita 

Mensal 
 

Pelo menos a cada 
2 anos 

Pelo menos a cada 2 
anos 

35 a 39 
anos 
suspeita 

Mensal Pelo menos a cada 
2 anos 

Se houver 
necessidade, e tiver 
acesso ao serviço 

40 a 49 
anos Mensal Anual 

Se houver 
necessidade, e tiver 
acesso ao serviço 

50 anos e 
mais Mensal 1 a 2 vezes ao ano 

Se houver 
necessidade, e tiver 
acesso ao serviço 

 No Brasil, é tímida a campanha de prevenção do câncer de mama. As 

campanhas de rastreamento mamográfico populacional são inexistentes, tanto por 

iniciativa governamental por parte do Ministério da Saúde, quanto dos níveis 

estadual e municipal. Destaca-se por parte desses organismos, campanhas de 

incentivo ao auto - exame que objetivam dar a mulher chances de conhecer o seu 

corpo a fim de reconhecer alterações iniciais na mama e buscar o atendimento mais 

precoce possível, em caso de identificação de anormalidades. 

 Nos Estados Unidos, estima-se que 3% a 35% das mortes por câncer 

poderiam ser evitadas através do rastreamento, sendo que, o rastreamento 

mamográfico para o câncer de mama e o rastreamento para o câncer cervical 

poderiam ser capazes de reduzir em 3% o total de mortes por câncer (National 

Cancer Institute), (1999). 

 

Procedimentos Frente ao Diagnóstico de Câncer de Mama 

 

 Por ocasião da detecção da lesão tumoral, é necessário realizar o 

estadiamento, que  tem a finalidade de determinar a extensão anatômica da doença 

e a tendência à progressão do tumor, para a instituição da terapêutica adequada. 

Essa técnica, em que pese ser decisiva para a terapêutica e para predizer  sobrevida 

da mulher, apresenta deficiências, porque o poder de prognóstico é em grande parte 
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derivado de medições físicas e biológicas, não considerando as questões do estilo 

de vida e as questões emocionais que se somam na multiplicidade de fatores que 

contribuem  para o agravamento do quadro clínico ou para a recidiva do tumor. 

 A classificação das neoplasias malignas em grupos obedece a diferentes 

variáveis: localização, tamanho ou volume do tumor; invasão direta e linfática, 

metástases à distância, diagnóstico histopatológico, produção de substâncias, 

manifestações sistêmicas, duração dos sinais e sintomas, sexo e idade dos 

pacientes, entre outras. 

O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional 

Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de classificação dos tumores 

malignos (Yeatman,1994). Esta Classificação baseia-se na extensão anatômica da 

doença, levando em conta as características do tumor primário (T), as características 

dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão onde está o sítio do 

tumor (N)  e a presença ou ausência de metástases à distância (M) (Anexos I). 

O estadiamento patológico, baseia-se nos achados cirúrgicos e nos exames 

anátomo-patológicos da peça operatória, determinando a doença com maior 

precisão. O estádio do câncer de mama, varia de 0 a IV graus crescentes de 

gravidade da doença. 

 Quanto mais precoce ocorrer o diagnóstico, melhores serão as condições de 

tratamento e maior a sobrevida das mulheres acometidas. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, as taxas de sobrevida de 10 anos, no período de 1985 a 1995, relativas 

aos estádios 0, I, II, III, IV, foram respectivamente, 95%, 88%, 66%, 36% e 7% 

(Fremgen et al, 1999). Conforme dados do National Cancer Data Base (1999), em 

1995, nos Estados Unidos, 56,2% dos casos diagnosticados de  câncer da mama 

eram dos estádios 0 e I. 

 No Brasil a situação é diferente, apresentando gravidade e preocupação. De 

acordo com dados de Registros Hospitalares de Câncer (RHC), podemos observar 

que o diagnóstico da doença, na maioria das vezes, ocorre nos estádios mais 

avançados. No estado do Rio de Janeiro no ano de 1992, os  estadiamentos III e IV 

representaram, juntos, 40,4% do total de casos, e em Belém, em uma série de casos 

de 1991 a 1998, os estadiamentos II, III e IV, representam, em média,34,71%; 

17,92%; e 20,05%, respectivamente, enquanto que a média de casos sem 

informação do estadiamento foi de 21,31%, fator este que determina  a  baixa 

qualidade da informação (Quadros II e III). 
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QUADRO II 

 
 

ESTADIAMENTO CLÍNICO DO CÂNCER DE MAMA. 
INCa – RIO DE JANEIRO - 1992 

 
ESTADIAMENTO % LOCAL I II III IV S/INF 

HOSPITAL DO CÂNCER 
 3,6 21,1 31,6 17,8 25,9 

HOSPITAL DE ONCOLOGIA 
 3,2 41,8 37,2 3,2 12,8 

HOSPITAL LUIZA G. LEMOS 
 12,7 28,6 40,9 7,0 9,9 

Fonte: registros hospitalares INCa/MS 
 
 
 
 
 

QUADRO III 
 

ESTADIAMENTO CLÍNICO DO CÂNCER DE MAMA 
Registro Hospitalar de Câncer – Hospital Ofir Loyola 

Belém, Pará – 1991 – 1998 
 

E  S  T  A  D  I A  M E  N  T  O    % ANOS 0 I II III IV S/INF 
1991 - 2,70 56,76 13,50 10,81 16,22 
1992 - 8,82 22,06 22,06 27,94 19,12 
1993 - 5,71 22,86 16,19 20,00 35,24 
1994 - 5,48 30,14 23,29 20,55 20,55 
1995 1,47 2,94 38,24 13,24 16,18 27,94 
1996 - 8,14 41,86 12,79 24,42 12,79 
1997 1,43 5,71 30,00 14,28 28,57 20,00 
1998 - 5,70 35,75 27,98 11,92 18,65 
Fonte: Registro Hospitalar de câncer – Belém, Pará 
 
 A abordagem terapêutica do câncer de mama envolve: cirurgia,  

quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Quase sempre os tratamentos 

preconizados associam duas ou mais abordagens, levando em consideração, 

também, as características individuais tanto biológicas (clínicas) como psicológicas 

(emocionais), objetivando sempre uma melhor qualidade de vida após o tratamento 

(National Breast Cancer Center, 1999). 
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 O aperfeiçoamento da terapia adjuntiva à cirurgia que possa controlar a 

doença sistêmica, tem contribuído para um aumento da sobrevida. É o caso do 

tratamento conjugado de quimioterapia e de hormonioterapia (Yeatman,1994). 

 

Fatores Prognósticos 

 

Embora parâmetros clínicos tenham sido historicamente usados para prever o 

potencial de sobrevida, a avaliação patológica do tumor primário e seus linfonodos 

loco-regionais tornou-se o “padrão ouro”. Tanto os fatores clínicos quanto os 

patológicos que predizem progressão tumoral e sobrevida são componentes 

essenciais na determinação do prognóstico e da terapia, e estão incorporados no 

atual sistema TNM de estadiamento. 

 Yatman, et al. (1994) referiram que Nemoto e colaboradores determinaram 

uma relação nítida entre o tamanho cada vez maior do tumor e a probabilidade de 

metástase em linfonodos axilares, além de uma redução na sobrevida de 5 anos. 

Estes investigadores demonstraram que o tamanho tumoral deve atingir 3,1 – 4,0 cm 

de diâmetro para gerar metástases axilares em 50% dos pacientes. Fisher et al 

(1994), mostraram do mesmo modo que o tamanho tumoral se correlaciona com a 

sobrevida livre da doença aos 10 anos, após o primeiro tratamento, mesmo quando 

controlada, por metástases linfonodais. Também é verdade, no entanto, que mais de 

um terço das pacientes com tumores com mais de 6cm de diâmetro palpável tem 

linfonodos negativos, assim demonstrando a limitada capacidade preditora da  

variável tamanho tumoral isoladamente. 

 O fator prognóstico isolado de maior relevância de sobrevida de 10 a 20 anos 

é o número de linfonodos encontrados contendo tumor metástatico no exame 

histopatológico. São importantes por razão de prognóstico e por determinar quando 

está justificada a introdução de terapia adjuvante sistêmica. Fisher et al (1994), 

observaram que a sobrevida geral e livre da doença se correlaciona diretamente 

com o número de linfonodos positivos. As pacientes com linfonodos negativos 

tiveram sobrevida de 5 e 10 anos da ordem de 78% a 65%, enquanto que aquelas 

com 4 ou mais linfonodos positivos, de 32% e 13% respectivamente. 

  O exame patológico dos linfonodos é mais acurado do que o exame físico, 

mas estudos dos linfonodos de cortes finos demonstraram, contudo, micro-
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metástases ocultas em pacientes com linfonodos inicialmente descritos como 

histológicamente negativos (Yeatman,1994). 

Wilkinson e Lawrence (1994), estimaram que os métodos comumente 

empregados de corte de linfonodos podem resultar em um índice de falso-negativo 

de mais de 30%. A implicação prognóstica das micro-metástases não está clara, 

porque a sobrevida das pacientes com estas lesões não é diferente daquela das 

pacientes com linfonodos negativos, usando-se as mesmas técnicas patológicas. As 

pacientes com micro-metástases ocultas se beneficiariam com terapia adjuvante, 

apesar da ausência de metástases axilares na patologia de rotina. 

 Esses autores referem, também, que o pesquisador Hutter relatou que a 

sobrevida geral é relacionada com o nível de diferenciação das células dos tumores. 

A sobrevida aos 20 anos foi estimada em 41% para o grau I (bem diferenciado), 29% 

para o grau II (moderadamente diferenciado), e 21% para o grau III (mal 

diferenciado) (Wilkinson e Lawrence, 1994). 

Os receptores de estrogênio (RE) e os de progesterona (RP) parecem ser 

importantes indicadores prognósticos. A positividade para RE e RP geralmente se 

correlaciona com um melhor prognóstico e uma melhor resposta à quimioterapia, 

com ou sem o uso concomitante de tamoxifen. O estado de RE afeta a sobrevida e é 

independente do estado linfonodal axilar (Knight et al, 1998). 

 O atual estadiamento de tumor usado no Brasil, classificação TNM, tem 

ganho no poder prognóstico, pois as taxas de sobrevida são maiores para os casos 

em que a doença está localizada, proporcionando uma terapêutica mais apropriada.

 Dos cinco agrupamentos de estádio, os estádios II e III são sub-divididos em 

A e B. Os tumores estádio 0 (zero) levam o melhor prognóstico  e são 100% 

curáveis, enquanto que os de estádio IV estão, geralmente, aquém das 

possibilidades de cura. Os tumores de estádio I, são localizados na mama e são 

pequenos em tamanho. Os tumores de estádio II são os que apresentam metástases 

nos linfonodos regionais, determinam um prognóstico pior do que os estádios 0 e I 

com melhor prognóstico porém, que os tumores de estádio III e IV. 

   É importante também relatar que a sobrevida de pacientes com câncer é 

aumentada quando se realiza a radio e a quimioterapia no pós-operatório. Dois 

estudos diferentes, realizados em 1997, demonstraram que a radioterapia no pós-

operatório associada à quimioterapia adjuvante aumenta a sobrevida e diminui o 

risco de recorrência em mulheres na pré-menopausa e com câncer de mama. 
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           Overgaard et al (1997), estudando 1708 pacientes mastectomizadas com 

tumores classificado em estádios II e III , randomizadas em dois grupos, sendo um 

que recebeu tratamento de quimioterapia mais a radioterapia e o outro grupo 

somente a quimioterapia, observaram por acompanhamento de 9 anos e meio (114 

meses) que no primeiro grupo a sobrevida foi de 48% e no segundo grupo foi de 

34%.  

Ragaz et al (1997), acompanhando por quinze (15) anos 318 pacientes com 

câncer de mama, mastectomizadas e com linfonodos positivos, observaram que o 

grupo tratado com quimioterapia e radioterapia apresentou 33% de redução nas 

taxas de recorrência loco regional e redução de 29% na mortalidade quando 

comparadas com o grupo que foi tratado somente com quimioterapia. 

 De certa forma, as dificuldades de acesso da população feminina aos serviços 

de saúde e a lenta expansão dos serviços de diagnóstico precoce, fatores 

significativos para a sobrevida e a mortalidade por câncer de mama, contribuem para 

que o diagnóstico dessa nosologia se faça tardiamente, pois que predominam os 

estádios III e IV, tornando-se necessário, portanto, estudar o câncer de mama no 

Pará, tanto no que diz respeito a tendência da mortalidade quanto a sobrevida. 
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Relevância do Estudo 
 
 Como o diagnóstico de câncer de mama no Brasil tem predomínio dos 

estádios III e IV, significando, de certa forma, dificuldades de acesso da população 

feminina aos serviços de saúde, bem como a lenta expansão de cobertura dos 

serviços de diagnóstico precoce, torna-se necessário estudar a sobrevida das 

mulheres que viveram a experiência de ter tido câncer de mama. 

 O câncer de mama apresenta tendência crescente em relação aos demais 

cânceres, tanto na cidade de Belém quanto no Estado do Pará, determinando a 

necessidade de estudos quer sobre a situação de tratamento, quer quanto a ações 

que aumentem a expectativa de vida das mulheres que tiveram diagnosticado esta 

nosologia. 

 A inexistência de estudos de tendência da mortalidade e de sobrevida por 

câncer de mama no Estado do Pará justifica a realização deste trabalho e 

possibilitará o estudo do banco de dados de base hospitalar, representando 95% 

dos casos da região metropolitana de Belém, além de alcançar grande parte dos 

casos do Estado. 

No campo da saúde pública, o conhecimento transmitido por esta dissertação 

propiciará subsídios para a definição de uma política de saúde mais completa, 

prioritariamente voltada para o diagnóstico precoce e tratamento não só precoce 

contudo com abordagem terapêutica mais adequada, devendo beneficiar o maior 

número possível da população feminina deste Estado.  
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Objetivos 
  

 

Geral 
 

Descrever os padrões de mortalidade por câncer de mama no Estado do Pará 

no período de 1980 a 1997, e conhecer a taxa de sobrevida de pacientes com 

diagnóstico de câncer de mama no município de Belém, tratadas no Hospital Ofir 

Loyola (HOL), hospital de referência para o câncer, durante o período 1993 – 95. 

 

 

Específicos 
 
 Analisar a tendência da mortalidade por câncer de mama no Estado do Pará, 

no período de 1980 a 1997. 

 Conhecer a evolução da mortalidade por câncer de mama, nas seis 

mesorregiões do estado. 

 Conhecer o padrão da mortalidade,considerando principalmente as variáveis 

de pessoa assim como com as relacionadas com os serviços. 

 Determinar a sobrevida por câncer de mama, em uma coorte de mulheres 

diagnosticadas e tratadas no HOL, no município de Belém no estado do Pará, no 

período de janeiro de 1993 a dezembro de 1995. 



 25

 Possibilitar a perspectiva de estudos futuros que possam testar hipóteses e 

assim contribuir para a resolução de problemas apontados por estudos dessa 

natureza. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia 
 
 
Estudo 1 
 

Material e Métodos 
 

Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo de base populacional, 

visando analisar a magnitude e a tendência da mortalidade por câncer de mama, em 

mulheres no Estado do Pará, no período de 1980 a 1997. 

 Foram considerados óbitos por câncer de mama, as declarações de óbito 

codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças CID 9.ª revisão (CID 

9a), abrangendo códigos entre 174.0 a 174.9, no período de 1980-95, e pela CID 10 

(10a revisão) com os códigos C50.0 a C50.9, no período de 1996 – 97. 

 Os dados de mortalidade foram obtidos a partir das Declarações de Óbitos 

(D.O.) (anexos II e III), processados pela Secretaria Executiva de Saúde do Pará – 

SESPA, e consolidados no CD-ROM do Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM – MS, 1998). 

 A série analisada foi objeto de estudo segundo as variáveis disponíveis no 

banco de dados do CD - ROM do SIM, tais como: idade, estado civil, ocupação, 

escolaridade e mesorregiões. 
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 A informação sobre idade foi coletada de forma contínua e agrupada em 

intervalos de classe de 10 em 10 anos, a partir dos 20 anos de idade, resultando 

assim em cinco intervalos de classe para análise. 

 O estado civil contou com seis categorias: solteira, casada, viúva, separada 

judicialmente, outro e ignorado. Porém estas categorias foram agrupadas em duas 

outras quais sejam casadas e não casadas. 

  A escolaridade contou com a classificação de cinco grupos a saber :  

ignorada; nenhuma; 1.º grau; 2.º grau,  e, superior. 

 Foi utilizada a classificação dos municípios de acordo com as mesorregião 

elaborada pelo Instituto de Geografia e Estatística - IBGE e utilizada pelo SIM. As 

mesorregiões são seis, assim classificadas : Baixo Amazonas, Marajó, 

Metropolitana,  Nordeste, Sudeste e Sudoeste (Anexo IV). 

 Os dados populacionais utilizados para a construção das taxas de 

mortalidade, para os anos de 1980 e 1991 foram os dos censos realizados pelo 

IBGE. Para os anos intercensitários, foram usados dados de estimativa populacional, 

também elaborados pelo IBGE. 

 As taxas brutas de mortalidade foram calculadas através da razão entre o 

número de óbitos de câncer de mama, dividido pela população tomada por base em 

1o de julho, de cada ano estudado e apresentadas por 100.000 mulheres. Visando a 

minimização de possíveis variações sazonais e temporais, os óbitos e as populações 

foram agrupados em intervalos de 3 e 3 anos, começando pelo ano de 1980 e 

terminando, a série, com o ano de 1997. 

 Objetivando a comparação entre regiões e países, as taxas brutas de 

mortalidade foram padronizadas pelo método direto, tendo como população de 

referência a população mundial standard da Organização Mundial de Saúde, para o 

ano 1960( Segi,1960). 

 A variação anual das taxas de mortalidade, supondo-se uma variação linear e 

o crescimento geométrico, foi determinada pela expressão:  

[(T2/T1) 1/y2-y1 – 1  ] x100, onde  

T2 = taxa de mortalidade por câncer de mama no período final de série 

T1 = taxa de mortalidade por câncer de mama no período inicial da série 

Y2 = ano no final da série 
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Y1 = ano no início da série 

 Foram feitas, inicialmente, as análises da proporcionalidade da mortalidade 

considerando as características pessoais, das mulheres que foram a óbito; e das 

tendências por faixa etária, das taxas de mortalidade, do município de Belém, das 

mesorregiões do estado (Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana, Nordeste, 

Sudoeste e Sudeste), do Pará e das Regiões Brasileiras. Seguiu-se, a análise 

comparativa das taxas de Belém, do Pará e do interior do estado; das demais 

regiões geográficas do Brasil e das taxas de Belém com capitais brasileiras  

selecionadas. 

 

 

Estudo 2 
 

Material e Métodos 
 

 Através da análise retrospectiva, apresentada de forma descritiva, das 

principais variáveis relacionadas com as pessoas, com a lesão tumoral e com o 

serviço assistencial do hospital, assim como pela análise de sobrevida utilizando o 

método de Kaplan – Meier, de uma coorte de mulheres com câncer de mama 

tratadas no Hospital Ofir Loyola – HOL, situado no município de Belém capital do 

Estado do Pará, classificado como Centro de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON), pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA. O HOL é o hospital de 

referência para o tratamento de oncologia e único hospital público que trata de 

pacientes com câncer no estado, tanto no nível de internação, como de 

acompanhamento ambulatorial. O HOL, pelo atendimento de alta complexidade e 

pelo aparelhamento hospitalar e ambulatorial que possui, atende também pacientes 

referenciados de outros estados da região norte, principalmente do Amapá e do 

Maranhão.  

  As variáveis estudadas foram baseadas nos dados existentes nos 

prontuários das pacientes e sumarizadas em formulários padronizados, (Anexo V)  e 

arquivados  de forma eletrônica no Registro Hospitalar de Câncer – RHC. Este RHC, 

é o único no Estado e contribui com grande percentual dos casos do Registro de 

Câncer de Base Populacional - RCBP. Para câncer de mama representa 

aproximadamente 90% dos casos registrados no RCBP.  
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  Foram incluídas no estudo as pacientes residentes no município de Belém, 

com diagnóstico de tumores primários da mama, confirmados por exames 

histopatológico e clínico, no período compreendido entre 01 de janeiro de 1993 a 31 

de dezembro 1995, totalizando 305 mulheres. 

 As informações ignoradas e as que não se aplicaram aos interesses deste 

trabalho, foram considerados como valores desconhecidos durante a construção do 

banco de dados. 

 Para a elaboração das curvas de sobrevida foram excluídos os casos que, 

para a análise da variável considerada, apresentavam informações ignoradas, 

resultando assim em um tamanho de amostra específica para cada curva.  

  Para o início do seguimento foi considerada a data do diagnóstico dos casos, 

enquanto que o período do seguimento foi definido em cinco anos, período 

recomendado geralmente pela literatura para o acompanhamento de sobrevida em 

estudos de câncer (Parkin & Hakulinen, 1995). 

 O seguimento dos casos foi realizado mediante a vigilância de óbitos 

codificados na CID 10ª revisão, entre os códigos C 50.0 e C 50.9, através do SIM na 

Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado para o período de 1996 a 2000, 

em razão do nome da paciente estar sendo digitado no banco de mortalidade, 

somente, a partir do ano de 1996. Para o período de 1993 à 1995 a vigilância foi 

realizada de forma manual nos arquivos das declarações de óbito codificados na 

CID 9ª revisão, entre os códigos 174.0 e 174.9. 

 Foi feita comparação entre os dois arquivos informatizados, o de casos e o de 

óbitos, tomando por base, para a identificação da paciente o nome completo e a 

data de nascimento. Não foi empregado o nome de mãe da paciente, como uma 

variável importante por causa dos homônimos, porque este dado não consta do 

banco de dados de base hospitalar. 

No seguimento, os casos que não foram encontrados no banco de dados do 

SIM e nem nos arquivos das declarações de óbito, tiveram seus endereços 

recuperados nos prontuários hospitalares e, num primeiro momento, foi realizado 

contato telefônico com a família para verificação da situação vital da paciente. Para 

os casos em que não foi possível o contato telefônico foi feita uma visita por 

auxiliares de pesquisa, com curso técnico de registro em saúde, devidamente 

treinados pela pesquisadora, para verificação do status vital atual. Na visita, 
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conversou-se com a paciente e/ou seus familiares, e foram recuperadas todas as 

informações pertinentes. Em caso de óbito, foi solicitado vistas na certidão para a 

anotação da data e local onde o óbito ocorreu, retornando, com essa informação, 

novamente ao SIM, e no arquivo das declarações de óbito, para o fechamento 

correto do caso. Para os casos não localizados, foi tomada em consideração a 

última data em que se dispunha de informações sobre o status vital da paciente, na 

maioria dos casos, a última ida no hospital, visando minimizar o tamanho do erro e 

evitar a superestimação da real taxa de sobrevida. 

Em uma etapa preliminar foi objeto de análise, deste estudo, variáveis 

demográficas, socioeconômicas e biológicas como: idade, estado civil,  grau de 

instrução, ocupação,  tipo do tratamento que haviam sido realizado, padrões 

histológicos, assim como o estádio do tumor. 

As informações sobre a idade foram coletadas de forma contínua e agrupadas  

em intervalos de classe  a partir dos 20 anos, resultando assim em extratos para 

análise. 

 O estado civil foi categorizado em quatro grupos: solteira, casada ou união 

livre, separada, viúva, e sem informação. Para análise, objetiva, foram agrupadas 

em duas categorias: casadas e não casadas. 

O grau de instrução obedeceu a classificação de seis categorias a saber: 

semi-alfabetizado, 1.º grau incompleto, 1.º grau completo, 2.º grau completo, nível 

superior e sem informação, Para a análise, as mulheres que eram semialfabetizadas 

e as que tinham o primeiro grau incompleto foram aglutinadas, em uma única 

categoria, visto que se considerou o nível de esclarecimento pessoal  semelhante.     

 O tratamento cirúrgico foi considerado a partir dos três tipos referenciados na 

literatura, quais sejam: forma conservadora da mama, forma radical e a 

linfadenectomia.  

 Foi definido como tratamento cirúrgico conservador a cirurgia que removeu o 

tumor primário com margem de tecido normal e com exame histológico negativo. 

Foram enquadradas neste grupo, as tumorectomias (remoção do tumor com 

margem de tecido normal circunjacente de um centímetro) e as quadrantectomias ou 

segmentectomias (remoção de um quadrante ou segmento da glândula mamária 

onde se localiza o tumor maligno com margens cirúrgicas de tecido normal 

circunjacente de dois a dois e meio centímetros) (Franco, 1997). 
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 Como tratamento radical foi considerado a mastectomia radical Halsted 

quando houve a extirpação da mama, músculo grande peitoral e músculo pequeno 

peitoral; a mastectomia radical modificada pelo tipo Patey foi definida pela remoção 

da glândula mamária e músculo pequeno peitoral; e a mastectomia radical 

modificada tipo Madden, como a remoção da glândula mamária com preservação 

dos músculos peitorais (Franco, 1997). 

  Para a análise da amostragem axilar, foram considerados os esvaziamentos 

com remoção de uma porção do conteúdo axilar baixo, sem limites formais, variando 

de uma simples biópsia de nódulos à incisão de pacote gorduroso axilar (Faria, 

1987), ou o relato médico de biópsia axilar por amostragem (Moffat, 1992). A 

dissecção axilar baixa foi definida como a remoção do conteúdo axilar e músculo 

peitoral maior axilar (Faria, 1987), ou o relato médico de esvaziamento do nível axilar 

I e/ou II (Moffat, 1992). A dissecção radical da axila foi definida como a remoção de 

todo o conteúdo axilar com desnudamento da veia axilar (Faria, 1987), ou o relato 

médico de esvaziamento dos três níveis axilares com ou sem retirada dos nódulos 

interpeitorais (Moffat, 1992). 

 O tratamento radioterápico foi definido de acordo com o local irradiado 

(parede torácica, cadeia mamária interna, axila, fossa supra e infra - clavicular e 

mama), bem como a freqüência realizada.  

 O tratamento sistêmico foi definido como administração adjuvante de 

quimioterápicos e administração de inibidores da ação hormonal após a cirurgia. 

 Para o estádio do tumor foi utilizada a classificação clínica TNM, que 

considera o tamanho do tumor, o comprometimento de linfonódos regionais, e 

metástases à distância, que foi preconizada pela União Internacional Contra o 

Câncer -  UICC, em 1998 (Anexo I). 

 Genericamente, a análise de sobrevida consiste em um conjunto de 

procedimentos estatísticos utilizados para a análise de dados, para os quais, a 

variável de interesse é o tempo decorrido até a ocorrência de um evento (Kleinbaun, 

1989). 

No presente estudo, o tempo de sobrevida, em meses, foi calculado a partir 

do tempo inicial da data do diagnóstico, para contagem de seguimento, até o último 

contato com a paciente, por óbito ou por censura. O evento em questão foi o óbito 

decorrente da neoplasia ou distúrbio letal a ela atribuído. Foram considerados dados 
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censurados (não existiram dados exatos acerca do tempo de sobrevida completo ou 

encerramento da observação devido ao final do tempo estipulado): perdas de 

seguimento, indivíduos que não experimentaram o evento até o fim do estudo 

(dezembro de 2000, completando cinco anos de acompanhamento), ou mulheres 

retiradas do estudo por óbito de outra natureza que aquele em questão. 

Durante todo o estudo, a amostra de 305 mulheres foi tomada por inteiro. 

Entretanto, para a elaboração das curvas considerando as variáveis: estádio 

tumoral, grau de instrução, base diagnóstica e localização topográfica, os casos com 

informações ignoradas foram excluídos, resultando em tamanho de amostra menor 

de acordo com o caso ficando assim compreendidas: estádio T (171 casos), N (204 

casos), M (92 casos); grau de instrução (283 casos); base diagnóstica (297 casos) e 

localização topográfica (172 casos).   

 As curvas de sobrevida foram elaboradas utilizando o método de Kaplan-

Meier (Kaplan, & Meier, 1958), método não paramétrico que permite a comparação 

entre diferentes categorias de uma variável durante o período de sobrevida para o 

câncer de uma determinada localização. O log rank test, sob forma de um teste Qui-

quadrado com grau de liberdade, permitiu avaliar  estatisticamente  a 

heterogeneidade das curvas. As medidas de precisão das taxas de sobrevida foram 

o erro padrão e o intervalo de confiança de 95%.  

 A análise uni-variada foi realizada através das variáveis mencionadas (faixa 

etária, base diagnóstica, estádio do tumor, tipo histológico, tratamento, tipo de 

tratamento, localização topográfica, estado civil, grau de instrução e tempo de 

espera), através da construção de curvas de Kaplan-Meier, bem como foi 

determinada curva geral de sobrevida das mulheres com câncer de mama, 

analisadas. 

   O projeto deste trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética da Escola Nacional 

de Saúde Pública – ENSP / FIOCRUZ. 
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Tendência da Mortalidade por Câncer de Mama no Estado do Pará, 1980 – 97 

W. M. M. Pereira, S. Koifman, R. S. Koifman 
 
Resumo 
 

 A análise das tendências de mortalidade por câncer de mama no estado do 

Pará revela um padrão de flutuação, com as maiores taxas ocorrendo na capital 

(11,83/100 000 em 1980-82 e 12,53/100 000 em 1992-94). Houve crescimento anual 

das taxas  padronizadas de mortalidade tanto na capital como no interior do Estado, 

sendo que para este o crescimento foi mais elevado, (crescimento de 1,00%, para a 

capital e de 3,99% para o Estado). Na capital, as taxas de mortalidade foram 

aumentando evolutivamente à medida que aumentou a faixa etária, assim é que 

para o período de 1995-97 as maiores taxas foram observadas para as mulheres 

acima de 60 anos de idade (58,23/100 000 mulheres), representando quase o dobro 

da faixa etária de 50 a 59 anos com registro de taxa de 27,59 por 100 000 mulheres. 

A maioria das mulheres, (52,17%), tinha apenas o primeiro grau de escolaridade 

contra 3,42% com o terceiro grau. As maiores taxas ocorreram na mesorregião 

Metropolitana, com variação de 8,03 a 11,53/100 000 quando comparado o período 

inicial e final da série, com crescimento constante, mesmo que pequeno (+0,51% ao 

ano). As mesorregiões do Marajó, Nordeste e Sudeste apresentaram as menores 

taxas, sendo que as mesorregiões do Marajó e do Baixo Amazonas tiveram 

decréscimo anual de –2,93% e 2,85%, respectivamente. A maior variação anual de 

crescimento foi observada na mesorregião Sudeste (+7,02%), dado este que nos 

leva a pensar no nexo da exposição a fatores de riscos ambientais, em outras áreas 

geográficas do país, visto que para essa mesorregião é intenso o fluxo migratório de 
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pessoas procedentes do Sul e Sudeste do Brasil. As taxas das regiões brasileiras 

apresentaram magnitude de padrão heterogêneo, com as menores taxas sendo 

registradas na região norte (2,62 para 1995-97 e 3,34 para 1989-91); em que pese 

as maiores taxas terem sido registradas na região sudeste (12,40 para 1980-82 e 

14,30 para 1992-94)  representando quatro a seis vezes os valores das taxas da 

região norte, nesta, foi onde registrou a menor variação de crescimento anual 

(+0,38%).       

Palavras chaves: Mortalidade por câncer; Tendência; Câncer de Mama.  
 
 
 
 
Abstract 
 
 
The analysis of the mortality tendencies for breast cancer in the Pará State reveals 

instability, with the largest rates occurring in the capital (11,83/100 000 in 1980-82 

and 12,53/100 000 in 1992-94). There was an annual growth of the mortality-

standardized rates in the capital as in the State’s country, and in this last one higher, 

(growth of 1,00% and 3,99%, respectively). At Capital, the rates were growing 

according the age group, so for the period of 1995 to 1997 the higher rates were 

observed at women over 60 years (58,23/100000 women), representing almost the 

double of 50 to 59 years age group (27,59/100000 women). The most of womwn, 

52,17%, has only the primary schooling and 3,42% has university schooling. The 

higher rates were at Metropolitan Region, varying of 8,03 to 11,53/100000, when 

compared the initial and the final period, with a constant growth, even if small (0,51% 

in year). The Marajó, Northeastern and south-east regions of the Pará State presents 

the lowest rates. Marajó and Baixo Amazonas regions of the Pará State has a annual 

decrease of 2,93 and 2,85%, respectiveable. The biggest annual variation of growth 

was observate in South-east region of the Pará State (7,21%), give to us a trought of 

the environment risk factors in other areas of the country, seeing that this region has 

a intense flow migratory of the people from soth and south-east of the Brazil. The 

rates of the Brazilian areas presented magnitude of heterogeneous pattern, with the 

smallest rates being registered in the north area (2,62 for 1995-97 and 3,34 for 1989-

91); in that shows the largest rates registered in the southeast area (12,40 for 1980-

82 and 14,30 for 1992-94) representing four to six times the north area value rates. In 

this Region was registered the lowest variation of annual growth (+0,38%). 
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Introdução 
 
 
 
 O câncer de mama, no cenário mundial, figura entre os vinte e cinco tipos 

mais comuns de cânceres. Ocupa o primeiro lugar em magnitude, tanto em 

incidência como em mortalidade, com taxas padronizadas, respectivamente de    

35,66/100 000 e 12,51/100 000. (IARC, 1990). 

 As dez regiões do mundo que registraram as maiores taxas de incidência, 

considerando a importância da magnitude em ordem decrescente foram: América do 

Norte (90,41), Austrália / Nova Zelândia (82,71), Europa Ocidental (78,22), Europa 

do Norte (73,23), Europa do Sul (56,23), Polinésia (55,35), Europa Oriental (49,43), 

Brasil (46,35), América do Sul (45,14) e Caribe (33,78). (IARC, 1990). 

Quanto à magnitude da mortalidade, indicador que segundo Pereira (1995), 

representa a carga da doença e permite fazer inferências sobre as condições de 

saúde dos grupos que a constituem, o posicionamento, em importância,  das regiões 

difere da magnitude da incidência. Assim é que, em ordem decrescente das taxas, 

as regiões, foram as seguintes: Polinésia (24,92), Europa do Norte (24,58), Europa 

Ocidental (23,47), América do Norte (21,38), Austrália / Nova Zelândia (20,76), 

Europa do Sul (19,14), Europa Oriental (17,24), Micronésia (17,19), Brasil (15,01) e 

América do Sul (14,77). O Brasil ocupou o nono lugar entre os países da América do 

Sul. (IARC, 1990). 

Pisani e colaboradores (1993), em trabalho sobre estimativas de mortalidade, 

concluíram que, para o câncer de mama, a relação proporcional entre mortalidade e 

incidência é refletida na razão de taxas em torno de 308:719. Estimaram também 

161.000 mortes anuais nos países desenvolvidos e 147.000 nos países em 
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desenvolvimento, o que corresponde a 16% e 11% de todas as mortes por câncer 

em mulheres, respectivamente. 

La Vecchia e colaboradores (1993) analisaram as tendências da mortalidade 

por câncer de mama na Ásia, África e Oceania em comparação com as taxas de 

mortalidade dos países ocidentais constatando taxas muito baixas (entre 3 e 

13/100.000) em todos os países da África e da Ásia, com exceção de Israel, cujas 

taxas no período de 1985-89 foram de 22,7/100.000.  As tendências observadas nas 

Ilhas Maurício, Singapura e na maior parte do Japão apresentam geralmente taxas 

padronizadas por idade aumentando de 3.8 para 6.1/100.000. No Japão, foi 

observado um crescimento substancial nas taxas truncadas (de 8,4 para 

14,4/100.000). Austrália e Nova Zelândia apresentam taxas de câncer de mama 

estáveis, quando comparadas com a maioria dos países do ocidente. 

 La Vecchia e colaboradores (1993), analisando a tendência da mortalidade 

por câncer nas Américas, constataram que, na América do Sul, elevadas taxas de 

mortalidade por câncer de mama são observadas na Argentina (superior a 

20/100.000 mulheres, em todas as idades) e Uruguai (superior a 25/100.000) 

quando comparadas com as taxas de 23 e 24/100.000 dos Estados Unidos e 

Canadá, respectivamente. Contataram também que, no final da década de 80, 

outros países  da América Latina como Cuba, Porto-Rico, Costa Rica e Chile, tinham 

taxa de mortalidade para todas as localizações de câncer de: 15,1/100.000; 

13,2/100.000; 13,1/100.000; 12,8/100.000, respectivamente.     

As comparações dos óbitos ocorridos entre 1980 e 1997 permitem inferir que 

a mortalidade por câncer vem crescendo no país, sendo a terceira maior causa de 

óbito, com 11,84% do total (Lopes et al, 1996). 

  Segundo a OMS / IARC, as  estimativas para o Brasil, para o ano de 1990, 

mostram o câncer de mama como topografia importante, ocupando o primeiro lugar 

em magnitude, para o sexo feminino, com estimativas de  incidência  de 46,35 casos 

por 100.000 habitantes. As localizações topográficas, para as mulheres, que ficaram 

em segundo plano na ordenação da incidência, ocupando as cinco primeiras 

posições foram as seguintes: colo de útero (30,55 / 100.000 mulheres), cólon / reto 

(15,55 / 100.000 mulheres), estomago (13,67 / 100.000 mulheres), corpo uterino 

(9,04 / 100.000 mulheres) e pulmão (6,84 / mulheres). 

 A mortalidade traçou um desenho diferente considerando a magnitude. Assim 

é que o câncer de mama ocupa o segundo lugar com taxa de 15,01 por 100.000 
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mulheres visto que a mortalidade por câncer de colo de útero registrou 16,36 / 

100.000 mulheres. Outras localizações de importância, na mortalidade, foram: 

estomago (11,77 / 100.000 mulheres), cólon / reto (10,09 / 100.000 mulheres), 

pulmão (6,28 / 100.000 mulheres). 

No Brasil, de acordo com estimativas efetuadas pelo Instituto Nacional do 

Câncer, para o ano de 2001, espera-se que ocorram 305 330 novos casos de 

câncer, com 117 550 óbitos. Entre as principais localizações primárias do tumor, 

espera-se, para a neoplasia de mama, para o ano 2001, um registro de 31 590 

casos, o que representa 20,40% dos casos novos de câncer em mulheres e 10,35% 

do total de cânceres com estimativas de incidência e de mortalidade de 36,47/100 

000 e 9,99/100 000 mulheres. (INCA, MS, 2001). 

 No estado do Pará, segundo as estimativas do INCA para o ano de 2001, 

ocorrerão 220 novos casos, representando  uma taxa bruta de incidência de 

7,19/100 000 mulheres e 90 óbitos com taxa de mortalidade de 2,91/100 000 

mulheres. 

 O diagnóstico de câncer de mama no Brasil tem predomínio dos estádios III e 

IV, significando, de certa forma, dificuldades de acesso da população feminina aos 

serviços de saúde, bem como a lenta expansão de cobertura dos serviços de 

diagnóstico precoce. 

 O câncer de mama apresenta tendência crescente em relação aos demais 

cânceres, tanto na cidade de Belém quanto no Estado do Pará, determinando a 

necessidade de estudos quer sobre a situação de tratamento, quer quanto a ações 

que aumentem a expectativa de vida das mulheres que tiveram diagnosticado este 

tipo de nosologia. 

 Os dados da evolução tanto de incidência quanto de mortalidade por câncer 

de mama são importantes instrumentos para estudar as tendências da neoplasia em 

diferentes populações.  

 A realização deste trabalho pretende preencher a lacuna no 

conhecimento quanto à inexistência de estudos de tendência de mortalidade por 

câncer de mama no Estado do Pará.  
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Material e Métodos 
 
 

Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo de base populacional, 

visando estimar a magnitude e analisar a tendência da mortalidade por câncer de 

mama, em mulheres no Estado do Pará, no período de 1980 a 1997. 

 Foram considerados óbitos por câncer de mama, as declarações de óbito 

codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças CID 9.ª revisão (CID 

9a), abrangendo códigos entre 174.0 a 174.9, no período de 1980-95, e pela CID 10 

(10a revisão) com os códigos C50.0 a C50.9, no período de 1996 – 97. 

 Os dados de mortalidade foram obtidos a partir das Declarações de Óbitos 

(D.O.) (anexos II e III), processadas pela Secretaria Executiva de Saúde do Pará – 

SESPA, e consolidadas no CD-ROM do Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM – MS, 1998). 

 A série analisada foi objeto de estudo segundo as variáveis disponíveis no 

banco de dados do CD - ROM do SIM, tais como: idade, estado civil, ocupação, 

escolaridade e mesorregiões de residência. 

 A informação sobre idade foi coletada de forma contínua e agrupada em 

intervalos de classe de 10 em 10 anos, a partir dos 20 anos de idade, resultando 

assim em cinco intervalos de classe para análise. 

 O estado civil contou com quatro categorias (solteira, casada, viúva, separada 

judicialmente, outro e ignorado), estas foram agrupadas em dois estratos, casadas 

(casada, viúva e separada judicialmente) e não casadas (solteiras). 

 A escolaridade contou com a classificação de cinco grupos a saber : ignorada;  

nenhuma;  1.º grau;  2.º grau,  e superior. 

 Foi utilizada a classificação dos municípios de acordo com as mesorregiões 

definidas pelo Instituto de Geografia e Estatística - iBGE e utilizada pelo SIM. As 

mesorregiões são seis, assim classificadas: Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana,  

Nordeste, Sudeste e Sudoeste (Anexo IV). 

 Os dados populacionais utilizados para a construção das taxas de 

mortalidade para os anos de 1980 e 1991 foram os dos censos realizados pelo 

IBGE. Para os anos intercensitários, foram usados dados de estimativa populacional, 

também elaborados pelo IBGE. 
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 As taxas brutas de mortalidade foram calculadas através da razão entre o 

número de óbitos de câncer de mama e a população tomada por base em 1o de 

julho de cada ano de estudo e apresentadas por 100.000 mulheres. Visando a 

minimização de possíveis variações sazonais e temporais, os óbitos e as populações 

foram agrupados em intervalos de 3 em 3 anos, no período 1980-97. 

 Objetivando a comparação entre regiões e países, as taxas brutas de 

mortalidade foram padronizadas pelo método direto, tendo como população de 

referência a população mundial padrão da Organização Mundial de Saúde, para o 

ano 1960(Segi,1960). 

 

 

 

 A variação anual das taxas de mortalidade, supondo-se uma variação linear e 

o crescimento geométrico, foi determinada pela expressão:  

[(T2/T1) 1/y2-y1 – 1  ] x100, onde  

T2 = taxa de mortalidade por câncer de mama no período final de série 

T1 = taxa de mortalidade por câncer de mama no período inicial da série 

Y2 = ano no final da série 

Y1 = ano no início da série 

 Foram feitas, inicialmente, as análises da distribuição de freqüência da 

mortalidade, considerando as variáveis demográficas das mulheres que foram a 

óbito; e das tendências das taxas de mortalidade, por faixa etária no município de 

Belém, das mesorregiões do estado (Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana, 

Nordeste, Sudoeste e Sudeste), do Pará e das Regiões Brasileiras. Seguiu-se, a 

análise comparativa das taxas de mortalidade ajustadas por idade de Belém, do 

Pará e do interior do estado; das demais regiões geográficas do Brasil e das taxas 

de Belém com as demais capitais brasileiras. 

 

 

Resultados 
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 As informações de variáveis selecionadas das declarações de óbito, 

organizadas na tabela 1, demonstram que a maior ocorrência de óbitos, 39,09%, foi 

registrada na faixa etária de 60 anos e mais. A análise da escolaridade aponta que a 

maioria das mulheres, (52,17%), tinha apenas o primeiro grau e somente 3,42% 

tinha o terceiro grau completo. Em relação ao estado civil, 67,13% era de mulheres 

casadas. 

 

 

 

Tabela 1 – Distribuição de freqüências dos óbitos por câncer de mama, segundo 
variáveis selecionadas das declarações de óbito – Pará. 1980 – 1997. 

 
Variáveis Categorias N % 

Grupo Etário    

 < 40 anos 140 13,06 

 40 a 49 anos 260 24,25 

 50 a 59 anos 253 23,60 

 60 anos e mais 419 39,09 

 Total 1072 100,00 

Grau de Instrução    

 Semi-alfabetizado 86 7,94 

 Primeiro Grau 565 52,17 

 Segundo Grau 98 9,05 

 Terceiro Grau 37 3,42 

  1083 100,00 

Estado Civil    

 Não casada 325 30,01 

 Casada 723 67,13 

  1083 100,00 

Fonte: SIM / DATASUS 



 41

 No gráfico 1, são apresentadas as taxas padronizadas de mortalidade por 

câncer de mama, do Pará, da capital (município de Belém) e do interior do estado. 

As maiores taxas ocorreram na capital e apresentaram comportamento   

heterogêneo. No interior do estado, as taxas apresentaram crescimento constante, 

em todo o período, porém com magnitude bem menor, o que contribuiu para que o 

Estado do Pará apresentasse taxas de mortalidade com magnitudes consideradas 

reduzidas para essa neoplasia.   

Gráfico 1- Taxas Padronizadas de Mortalidade por Câncer de Mama - Pará, Belém e Interior - 
1980 a 1997.
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Fonte: SIM/DATASUS, 1979 – 1997. 

 

A variação anual de crescimento das taxas de mortalidade, (tabela 2) aponta 

uma elevação mais intensa  no interior do estado que registrou +3,99% de aumento 

anual no período considerado, tendo a capital apresentado menor variação anual 

(+0,38%). 

Tabela 2 – Variação anual de crescimento das taxas de mortalidade, por Câncer 
de Mama, por Estado, Capital e Interior. Pará 1980 – 1997. 

Local de 
Residência 

Taxas Padronizadas de 
Mortalidade 1980-82 

Taxas Padronizadas de 
Mortalidade 1995-97 

Variação 
Anual   % 

Estado   4,73   5,60 + 1,00 

Capital 11,83 12,53 + 0,38 

Interior   1,18   2,12 + 3,99 
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Para a capital, as taxas de mortalidade por faixa etária, quando comparados 

os períodos inicial e final de série, foram maiores à medida que estas faixas de idade 

iam aumentando. As maiores taxas ocorreram para mulheres acima de 50 anos de 

idade; aquelas com 60 anos e mais tiveram taxas de 58,23 / 100 000 mulheres, 

quase o dobro da taxa observada na faixa etária de 50 a 59 anos (27,59) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Taxas de Mortalidade por Câncer de Mama, por faixa etária - 
Belém, 1980 a 1994
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Fonte: SIM/DATASUS, 1979-1997. 

A comparação das taxas padronizadas de mortalidade por câncer de mama, 

segundo as mesorregiões do Pará, (gráfico 3), demonstra um importante diferencial. 

Assim é que a Metropolitana apresentou as maiores taxas, tendo variado de 

8,03/100 000 a 11,53/100 000 mulheres, com crescimento constante, mesmo que 

pequeno, na ordem de +0,51%, quando comparados os períodos de 1980-82 a 

1992-94. As mesorregiões do Marajó, Nordeste e Sudoeste apresentaram as 

menores taxas de mortalidade, sendo que as mesorregiões do Marajó e do Baixo 

Amazonas tiveram decréscimo anual de –2,93% e –2,85%, respectivamente. A 

maior variação anual de crescimento foi observado na mesorregião Sudeste 

(+7,02%). 
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Gráfico 3 - Taxas Padronizadas* de Mortalidade por Câncer de mama, por Mesorregiões. Pará, 1980 - 1997.
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            Fonte: SIM/DATASUS, 1979-1997. 

              * Taxas padronizadas por 100.000 segundo a população mundial. 

 A comparação entre as taxas padronizadas de mortalidade por câncer de 

mama das diversas regiões brasileiras, (gráfico 4), demonstra padrão de distribuição  

heterogêneo, sendo que as menores taxas foram registradas na Região Norte, 

variando de 2,62/100 000 a 4,91/100 000 mulheres, para os períodos 1995-97e 

1992-94, respectivamente. A Região Sudeste, em que pese ter apresentado as 

maiores taxas em todo o período estudado (12,40 em 1980-82 a 14,30 em 92-94), 

manteve uma contínua, porém pequena, elevação, na ordem de +0,38% ao ano. As 

taxas da Região Sul, também indicaram que ocorreu um aumento, na ordem de + 

0,86%. É importante ressaltar que houve decréscimo nas taxas de mortalidade das 

outras regiões  brasileiras  com  o  seguinte padrão de variação anual: centro-oeste 

(-0,48%), nordeste (-0,02%), norte (-2,63%).  

Gráfico 4 - Taxas  Padronizada* de Mortalidade por Câncer de Mama - Regiões / Brasil - 
1980 a 1997.
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                Fonte: SIM/DATASUS, 1979-1997. 

           * Taxa Padronizada por 100 000 segundo a população mundial. 
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 A análise do gráfico 5 proporciona a comparação das taxas de mortalidade 

ajustadas por idade no período inicial e final da série para o conjunto de capitais 

brasileiras selecionadas. Observa-se  tendência crescente para a maioria, com 

Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo apresentando as 

maiores taxas de mortalidade (25,28; 24,80; 23,23; 21,85 e 20,99; respectivamente). 

Os maiores índices de crescimento anual: +4,58%; +4,47%; +4,27%; +3,30%; 

+3,15%; +1,61%;  ocorreram, respectivamente, nas seguintes capitais: Fortaleza, 

Florianópolis, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e São Paulo. Nota-se ainda 

que quase a  totalidade das capitais da Região Norte apresentou inclinação à 

diminuição das taxas de mortalidade, sendo Porto Velho a capital com maior índice 

de variação negativa (-5,41%); Manaus e Belém foram as únicas capitais desta 

região que registraram crescimento (+1,26% e +0,38%, respectivamente). Há que se  

mencionar aqui que Boa Vista não registrou óbitos por câncer de mama no período 

inicial da série estudada. As capitais que registraram decréscimo em suas taxas 

foram: Porto Velho e Rio Branco com índice de variação negativa de -5,41%, e -

0,25%,  respectivamente. 

Gráfico 5 - Taxas Padronizadas* de Mortalidade por Câncer de Mama - Capitais 
Selecionadas / Brasil. 1980-82 e 1995-97. 
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            Fonte: SIM/DATASUS, 1979-1997. 

        * Taxa Padronizada por 100 000 segundo a população mundial. 

  

Discussão 

 

 A análise deste estudo mostrou que a maior ocorrência de óbitos por câncer 

de mama, no Estado do Pará, foi registrado em mulheres, casadas, acima de 60 

anos de idade, com, apenas, o primeiro grau de escolaridade. As taxas de 

mortalidade por câncer de mama, no período estudado, demonstram tendência de 

estabilização no Pará (4,73/100.000 em 1980-82 e 4,75/100.000 em 1995-97) e 

reduzido declínio  em Belém (11,83/100.000 em 1980-82 e 10,68/100.000 em 1995-

97). No interior do Estado a tendência é crescente com taxa de mortalidade 

registrando o dobro no final da série estudada (1980-82 1,18/100.000 e 1995-97 

2,18/100.000). 

 Além de diferenças reais da magnitude da mortalidade, a heterogeneidade 

observada na distribuição das taxas de mortalidade por câncer de mama entre a 

capital e o interior do Estado do Pará, poderia estar apontando o determinante da 

dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde, principalmente de 

diagnóstico e tratamento precoce. Considerando o gradiente de diferença entre as 

diversas mesorregiões do Pará, com índice de crescimento sete vezes maior na 

mesorregião Sudeste, é muito provável pensar no nexo da exposição a fatores de 

riscos ambientais, em outras áreas geográficas do país, visto que para essa 

mesorregião é intenso o fluxo migratório de pessoas provenientes do Sul e Sudeste 

do Brasil. 

 A análise da distribuição da mortalidade por câncer de mama, segundo idade, 

na capital do Estado do Pará, revela que o aumento das taxas está diretamente 

proporcional ao aumento da idade; as maiores taxas, tanto para o período inicial 

quanto para o penúltimo da série estudada, são observadas em mulheres acima de 

60 anos de idade (1980-82 50,20/100.000 e 1992-95 58,23/100.000). 

 A comparação das taxas de mortalidade observadas nas diferentes regiões 

do país aponta uma marcante heterogeneidade, com as menores taxas sendo 

registradas na Região Norte do Brasil (2,62/100.000 e 4,91/100.000 para os 

períodos 1995-97 e 1992-94), tendo inclusive registrado variação anual negativa na 
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ordem de –2,63%; a maior magnitude de crescimento foi observada na região Sul 

que apresentou variação anual positiva de +0,86%. Verifica-se importante declínio 

na tendência da mortalidade da região Norte quando são analisados o último e o 

penúltimo período da série estudada, o que  pode estar apontando para a qualidade 

da codificação da causa básica e mais ainda, para a sub-enumeração de registro de 

óbitos.  

 A comparação das taxas de mortalidade padronizadas por idade em 19 

capitais selecionadas, assinala um quadro mais mesclado quanto à distribuição 

regional. As maiores taxas no período de 1995-97 foram observadas nas cidades de 

Fortaleza (25,28/100.000) e Porto-Alegre (24,80/100.000), estando Belém situada 

em 16a  posição em ordem decrescente (10,68/100.000) o que representa um 

decréscimo importante com relação ao período de 1980-82 quando ocupava a 9a 

posição (11,83/100.000). 

 A marcante heterogeneidade observada nas taxas de mortalidade das 

diferentes capitais da Região Norte, que compartilham muitas vezes peculiaridades 

similares, quer no quadro sócio-econômico quer na resolutividade do Sistema Único 

de Saúde, pode indicar deficiências na gerência dos Sistemas de Informações de 

Saúde e na oportunidade de captura do universo de óbitos esperados para esta 

neoplasia. 

 

Conclusão 

 

  As taxas padronizadas de mortalidade por câncer de mama apresentam 

importante gradiente de magnitude entre a capital e o interior do Estado. Além das 

desigualdades reais, essa heterogeneidade poderia traduzir diferenças no acesso 

aos serviços de saúde. A mesorregião Sudeste  com índice de crescimento sete 

vezes maior que as demais mesorregiões do estado aponta para o pensar no nexo 

da exposição a fatores de risco em outras áreas do país, posto que é a mesorregião 

do estado que tem o fluxo migratório mais intenso procedente do Sul e Sudeste do 

país.  
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Sobrevida de cinco anos em uma coorte hospitalar de Câncer de Mama, Belém, 
Pará. 
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Resumo 
 

 A sobrevida geral, na análise desta coorte, foi de 61%. A média de idade das 

mulheres foi de 53,79 anos, e a maior sobrevida (69,5%) foi observada para as 

mulheres que tinham 40 a 49 anos. O baixo nível de escolaridade registrado em 

40,3% dos casos não esteve associado à taxa de sobrevida. A maioria dos casos 

realizou exame histopatológico do tumor primário (97,3%), porém este procedimento 

não auxiliou no estadiamento dos casos visto que foi observado um alto número de 

casos que não chegou a ter o estádio do tumor determinado (44,3%). Para os casos 

em que não ocorreu o comprometimento ganglionar a sobrevida foi de 80% com p = 

0,002. O tipo histológico do tumor, com grande significância estatística (p = 0,001) 

que determinou a menor sobrevida foi o Adenocarcinoma Esquirroso com 29%. O 

fato de ter sido ou não tratada proporcionou 63% de sobrevida para o grupo de 

mulheres tratadas contra 45% do grupo que não recebeu nenhuma forma de 

tratamento, não estando entretanto, o tipo de tratamento associado à sobrevida mas 

o esquema que conjuga a cirurgia e a quimioterapia adjuvante proporcionou a maior 

sobrevida, que ficou em torno de 72%. As variáveis que apresentaram associação 

com a sobrevida foram: idade, base diagnóstica, classificação TNM, e realização de 

tratamento. Uma análise mais detalhada destas, poderá resultar em recondução de 

procedimentos no Sistema Único de Saúde do Estado, visto que eventos ligados a 

temporalidade destacam-se no contexto da avaliação, e o diagnóstico precoce deve 

ser objeto de  futuras programações da oferta de serviços. 
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Abstract 
 
 

The general survival, in these patient analyses, was 61%. The average 

women’s age was 53,79, and the higher survival (69,5%) was noticed for women who 

were 40-to 49 years. The education low level registered in 40,3% of incident wasn’t 

associated with the survival level. In the major of cases, the histopathological exam 

was done in the primary tumor (97,3%), however this procedure didn’t help in the 

cases stage whereas was observed a high number of cases that weren’t staged 

(44,3%). For the cases in which didn’t happen the ganglion committal, the survival 

was 80%, with p=0,002. The histological tumor type, with high statistics meaning 

(p=0,001) that showed the lower survival was the Adenocarcinoma Esquirroso with 

29%. The fact of be or not treated provided survival of 63% for treated women 

against 45% for non treated women, without relation between the treatment’s type 

and survival, but the cases which associate surgery and adjuvant chemotherapy 

provided higher survival, that was about 72%. The variables that showed relation with 

the survival were age, diagnosis bases, TNM classification and treatment 

performance. A detailed analysis conducts to new procedures in the SUS, whereas 

temporality events stands out in the context of the evaluation, and the precocious 

diagnosis should be object of future programming of the offer of services. 

 
Key words: Breast Cancer; Survival analysis; Survival Cancer. 
 

 

1. Introdução 

 

1.1. Câncer de Mama no Brasil 

 

  Segundo as estimativas efetuadas pela  International Agency for Research on 

Cancer (IARC), para o Brasil no ano de 1990, o câncer de mama destacou-se como 

topografia importante, ocupando o primeiro lugar em magnitude, para o sexo 
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feminino, tendo sido estimada a  taxa de incidência 46,35 / 100 000 mulheres. As 

localizações topográficas que ficaram em segundo plano na classificação da 

incidência, ocupando os cinco posicionamentos seguintes foram: colo de útero 

(30,55), cólon / reto (15,55), estomago (13,67), corpo uterino(9,04) e pulmão (6,84). 

A mortalidade, considerando a magnitude, traçou um desenho diferente. Assim é 

que o câncer de mama ocupou o segundo lugar com taxa de 15,01, visto que a 

mortalidade por câncer de colo de útero registrou 16,36. Outras localizações de 

importância, na mortalidade, foram: estomago (11,77), cólon / reto (10,09) e pulmão 

(6,28). 

No Brasil, de acordo com estimativas efetuadas pelo Instituto Nacional do 

Câncer, para o ano de 2001, espera-se que ocorram 305.330 novos casos de 

câncer, com 117.550 óbitos. Entre as principais localizações primárias do tumor, 

espera-se que o de mama, para o ano 2001, tenha um registro de 31 590 casos, o 

que representa 20,40% dos casos novos de câncer em mulheres e 10,35% do total 

de cânceres (INCA, MS, 2001). 

Para o sexo feminino, o câncer de mama ocupa o primeiro lugar nas 

estimativas de incidência e mortalidade, com taxa bruta de, respectivamente, 36,47 

casos e 9,99 óbitos por 100.000 mulheres (INCA, MS, 2001). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) nas décadas de 60 e 70, 

registrou-se um aumento de 10 (dez) vezes nas taxas de incidência ajustadas por 

idade nos registros de câncer de base populacional de diversos continentes. Nos 

Estados Unidos, a Sociedade Americana de Cancerologia indicava que uma em 

cada 08 mulheres tem a probabilidade de desenvolver câncer de mama durante a 

sua vida (Garfinkel, 1995), sendo esta de 1 em 12 para Porto Alegre e de 1 em 16 

em Goiânia no início da década de 90 (Koifman & Koifman, 1997). 

 

 

1.2. Fatores Prognósticos da Sobrevida no Câncer Feminino de Mama 

 

O exame radiológico mamografia, é considerado o mais importante 

procedimento para o rastreamento do câncer, detectando tumores ainda 

impalpáveis. Este exame, realizado com periodicidade de um a três anos, tem 

demonstrado ser eficaz na redução da mortalidade em mulheres de 50 a 70 anos. 
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Alguns estudos questionam os benefícios entre mulheres com menos de 50 anos, 

contudo Bjurstam, (1997) observou em estudo experimental em uma coorte de 

11.724 mulheres entre 39 e 49 anos de idade, que a mortalidade devido a câncer de 

mama reduziu à metade nas mulheres submetidas a mamografia em intervalos de 

18 meses. 

Entre os fatores prognósticos da sobrevida do câncer feminino de mama 

destacou-se a idade ao diagnóstico, estadiamento do tumor ao diagnóstico e a 

presença de metástases para gânglios linfáticos axilares e a modalidade da 

terapêutica empregada. 

 Adami et al. (1995), estudando 57.068 pacientes observaram que a sobrevida 

relativa entre aquelas abaixo de 50 anos, (pré-menopausa), aumentou 

continuamente com a idade. A diferença entre pacientes mais jovens abaixo de 35 

anos e aquelas entre 45 a 49 anos foi evidente após dois anos e alcançou o máximo 

de 13% em cinco anos de observação. Houve um marcante declínio em cinco anos 

de sobrevida relativa com a idade de uma taxa alta em mulheres entre 45 a 49 anos 

para taxas significativamente menores naquelas com 50 a 59 anos, sendo este 

diferencial mais pronunciado quando ampliado o período de acompanhamento. A 

diferença na sobrevida relativa das mulheres com 40 a 49 anos,  e naquelas com 50 

a 59 anos aumentou de 6,7% após dois anos para 15% após quinze anos de 

acompanhamento. A sobrevida de cinco anos para as mulheres de 50 a 59 anos  foi 

menor do que a dos outros grupos. Quando a observação foi realizada em dez anos 

de acompanhamento não foi percebida diferença de sobrevida entre as diversas 

faixas etárias. Após quinze anos de acompanhamento, entretanto,  as mulheres com 

mais de 70 anos tiveram desenvolvimento menos favorável que as mulheres mais 

jovens.   

O estadiamento patológico, baseia-se nos achados cirúrgicos e nos exames 

anatomo-patológicos da peça operatória, determinando a doença com maior 

precisão. O estádio do câncer de mama, varia de 0 a IV graus crescentes de 

gravidade da doença. 

 Embora parâmetros clínicos tenham sido historicamente usados para prever o 

potencial de sobrevida, a avaliação patológica do tumor primário e seus linfonodos 

loco-regionais tornou-se o “padrão ouro”. Tanto os fatores clínicos quanto os 

patológicos que predizem progressão tumoral e sobrevida são componentes 
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essenciais na determinação do prognóstico e da terapia, e estão incorporados no 

atual sistema TNM de estadiamento. 

 Nemoto, et al (1994 apud Yatman, et al. 1994) determinaram uma relação 

nítida entre o tamanho cada vez maior do tumor e a probabilidade de metástase em 

linfonodos axilares, além de uma redução na sobrevida de 5 anos. 

 Hutter (1994, apud Yatman et al, 1994) relatou que a sobrevida geral é 

relacionada com o nível de diferenciação das células dos tumores, sendo que a 

sobrevida aos 20 anos foi estimada em 41% para o grau I (bem diferenciado), 29% 

para o grau II (moderadamente diferenciado), e 21% para o grau III (mal 

diferenciado). 

 O atual estadiamento de tumor usado no Brasil, classificação TNM, tem 

ganho no poder prognóstico, pois as taxas de sobrevida são maiores para os casos 

em que a doença está localizada, proporcionando uma terapêutica mais apropriada 

(Anexo I). Dos cinco agrupamentos de estádio, os estádios II e III são sub-divididos 

em A e B. Os tumores estádio 0 (zero) levam o melhor prognóstico  e são 100% 

curáveis, enquanto que os de estádio IV estão, geralmente, aquém das 

possibilidades de cura. Os tumores de estádio I, são localizados na mama e são 

pequenos em tamanho. Os tumores de estádio II são os que apresentam metástases 

nos linfonodos regionais, determinam um prognóstico pior do que os estádios 0 e I 

com melhor prognóstico porém, que os tumores de estádio III e IV. 

 É importante também relatar que a sobrevida de pacientes com câncer de 

mama aumenta quando  é realizado o tratamento adjuvante com radioterapia e 

quimioterapia é realizado. Dois estudos diferentes realizados em 1997, 

demonstraram que a radioterapia no pós-operatório, associada à quimioterapia 

adjuvante, aumenta a sobrevida e diminui o risco de recorrência em mulheres na 

pré-menopausa e com câncer de mama. Overgaard, et al. (1997), estudando 1708 

pacientes mastectomizadas com tumores classificados em estádios II e III , 

randomizadas em dois grupos, sendo um que recebeu tratamento de quimioterapia 

mais a radioterapia e o outro grupo somente a quimioterapia, observaram por 

acompanhamento de 9 anos e meio (114 meses) que no primeiro grupo a sobrevida 

foi de 48% e no segundo grupo foi de 34%.  

             Ragaz et al (1997), acompanhando por quinze (15) anos 318 pacientes com 

câncer de mama, mastectomizadas e com linfonodos positivos, observou que o 

grupo tratado com quimioterapia e radioterapia apresentou 33% de redução nas 
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taxas de recorrência loco-regional e redução de 29% na mortalidade quando 

comparadas com o grupo que foi tratado somente com quimioterapia. 

 Tendo em vista a inexistência de estudos anteriores de sobrevida para o 

câncer de mama na cidade de Belém, bem como a importância crescente desta 

patologia no quadro epidemiológico da morbi-mortalidade da população paraense, 

foi realizada uma análise com tal objetivo. Esta visou determinar a sobrevida de 

cinco anos para o câncer de mama em coorte hospitalar do principal hospital de 

referência para o seu tratamento em Belém e no estado do Pará.   

 

2.      Material e Métodos 
 

 Foi realizada a análise retrospectiva de uma coorte de mulheres com câncer 

de mama, tratadas no Hospital Ofir Loyola – HOL, situado no município de Belém 

capital do estado do Pará. Essa análise foi apresentada de forma descritiva, 

considerando as principais variáveis relacionadas com as pessoas, com a lesão 

tumoral e com o serviço assistencial do hospital, bem como pela análise de 

sobrevida das mulheres, utilizando-se o método de Kaplan – Meier.  

O HOL é o hospital de referência para o tratamento de oncologia e o único 

hospital público, no estado, que trata de pacientes com câncer. Classificado como 

Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, pelo Instituto Nacional do 

Câncer – INCA, apresenta-se aparelhado com tecnologia de alta complexidade ao 

nível  hospitalar e ambulatorial, e atende também pacientes referenciados de outros 

estados da região norte, principalmente dos estados do Amapá e do Maranhão.  

  As variáveis estudadas, foram baseadas nos dados existentes nos 

prontuários das pacientes e sumarizadas em formulários padronizados, (Anexo V)  e 

arquivados  de forma eletrônica no Registro Hospitalar de Câncer – RHC. Este RHC, 

é o único no Estado e contribui com grande percentual dos casos incluídos no 

Registro de Câncer de Base Populacional - RCBP. No caso particular de câncer de 

mama, os dados do RHC representam cerca de 90% dos casos registrados no 

RCBP.  

  Foram incluídas no estudo as pacientes residentes no município de Belém, 

com diagnóstico de tumores primários da mama, confirmados por exames 
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histopatológico e clínico, no período compreendido entre 01 de janeiro de 1993 a 31 

de dezembro 1995, totalizando 305 mulheres. 

 As informações ignoradas e as que não se aplicaram aos interesses deste 

trabalho foram consideradas como valores desconhecidos durante a construção do 

banco de dados. 

 Para a elaboração das curvas de sobrevida foram excluídos os casos com 

informações ignoradas na análise uni-variada resultando assim em tamanhos de 

amostras distintos para cada curva.  

  Para o início do seguimento foi considerada a data do diagnóstico dos casos, 

enquanto que o período do seguimento foi definido em cinco anos, recomendado 

geralmente pela literatura para o acompanhamento de sobrevida em estudos de 

câncer (Parkin & Hakulinen, 1995). 

 O seguimento dos casos foi realizado mediante a vigilância de óbitos 

codificados na CID 10ª revisão, entre os códigos C 50.0 e C 50.9, através do 

Sistema de Informação de Mortalidade - SIM na Secretaria Executiva de Saúde 

Pública do Estado para o período de 1996 a 2000, em razão do nome da paciente 

estar sendo digitado no banco de mortalidade, somente, a partir do ano de 1996. 

Para o período de 1993 a 1995, a vigilância ativa do óbito foi realizada de forma 

manual nos arquivos das declarações de óbito codificadas na CID 9ª revisão, entre 

os códigos 174.0 e 174.9. 

 Foi realizada comparação entre os dois arquivos informatizados, o de casos e 

o de óbitos, tomando por base, para a identificação da paciente, o nome completo e 

a data de nascimento. Não foi empregado o nome de mãe da paciente, como uma 

variável importante por causa dos homônimos, porque este dado não constava do 

banco de dados de base hospitalar. 

No seguimento, os casos que não foram encontrados no banco de dados do 

SIM e nem nos arquivos das declarações de óbito, tiveram seus endereços 

recuperados nos prontuários hospitalares, e num primeiro momento, foi realizado 

contato telefônico com a família para verificação da situação vital da paciente. Os 

casos em que não foi possível o contato telefônico, foram visitados por auxiliares de 

pesquisa, com curso técnico de registro em saúde, devidamente treinados pela 

pesquisadora, para verificação do status vital atual. Na visita, foi realizada entrevista  

com a paciente e/ou seus familiares, para recuperar todas as informações 
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pertinentes e em caso de óbito, foi solicitado vistas na certidão para a anotação da 

data e local onde este ocorreu,  retornando com essa informação, novamente, no 

SIM e no arquivo das declarações de óbito para o fechamento correto do caso. Para 

os casos não localizados, foi tomada em consideração a última data em que se 

dispunha de informações sobre o status vital da paciente, na maioria dos casos, a 

última ida no hospital, visando minimizar os erros na determinação da sobrevida. 

As seguintes variáveis demográficas, socioeconômicas e biológicas foram 

objeto de análise, deste estudo: idade, estado civil,  grau de instrução, ocupação,  

tipo do tratamento que tenha sido realizado, padrões histológicos, assim como o 

estadiamento do tumor. 

As informações sobre a idade foram coletadas de forma contínua e agrupadas  

em intervalos de classe  a partir dos 20 anos, resultando assim em estratos para 

análise. 

 O estado civil foi categorizado em cinco grupos: solteira; casada ou união 

livre; separada; viúva; e, sem informação. Para análise objetiva, foram agrupadas 

em duas categorias: casadas e não casadas. Na categoria das casadas foram 

aglutinadas todas as mulheres que tinham união marital; assim as casadas ou de 

união livre, as viúvas e as separadas foram somadas nesta categoria. A categoria 

das não casadas foi constituída somente pelas solteiras. 

O grau de instrução obedeceu à classificação de seis categorias a saber: 

semi-alfabetizado, 1.º grau incompleto, 1.º grau completo, 2.º grau completo, nível 

superior e sem informação, Para a análise, as mulheres que eram semialfabetizadas 

e as que tinham o primeiro grau incompleto foram aglutinadas em uma única 

categoria, visto que se considerou o nível de esclarecimento pessoal  semelhante.     

 O tratamento cirúrgico foi considerado a partir dos três tipos referenciados na 

literatura, quais sejam: cirurgias conservadoras da mama; cirurgias radicais; e a 

linfadenectomia.  

 Foi definido como tratamento cirúrgico conservador a cirurgia que removeu o 

tumor primário com margem de tecido normal e com exame histológico negativo. 

Foram enquadradas neste grupo, as tumorectomias (remoção do tumor com 

margem de tecido normal circunjacente de um centímetro) e as quadrantectomias ou 

segmentectomias (remoção de um quadrante ou segmento da glândula mamária 
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onde se localiza o tumor maligno com margens cirúrgicas de tecido normal 

circunjacente de dois a dois e meio centímetros) (Franco, 1997). 

 Como tratamento radical, foi considerado a mastectomia radical Halsted, 

quando houve a extirpação da mama, músculo grande peitoral e músculo pequeno 

peitoral; a mastectomia radical modificada pelo tipo Patey foi definida pela remoção 

da glândula mamária e músculo pequeno peitoral; e a mastectomia radical 

modificada tipo Madden, como a remoção da glândula mamária com preservação 

dos músculos peitorais (Franco, 1997). 

  Para a análise da amostragem axilar, foram considerados os esvaziamentos 

com remoção de uma porção do conteúdo axilar baixo, sem limites formais, variando 

de uma simples biópsia de nódulos à incisão de pacote gorduroso axilar (Faria, 

1987), ou o relato médico de biópsia axilar por amostragem (Moffat, 1992). A 

dissecção axilar baixa foi definida como a remoção do conteúdo axilar e músculo 

peitoral maior axilar (Faria, 1987), ou o relato médico de esvaziamento do nível axilar 

I e/ou II (Moffat, 1992). A dissecção radical da axila foi definida como a remoção de 

todo o conteúdo axilar com desnudamento da veia axilar (Faria, 1987), ou o relato 

médico de esvaziamento dos três níveis axilares com ou sem retirada dos nódulos 

interpeitorais (Moffat, 1992). 

 O tratamento radioterápico foi definido de acordo com o local irradiado 

(parede torácica, cadeia mamária interna, axila, fossa supra e infra - clavicular e 

mama).  

 O tratamento sistêmico foi definido como administração adjuvante de 

quimioterápicos e administração de inibidores da ação hormonal após a cirurgia. 

 Para o estádio do tumor foi utilizada a classificação clínica que considera o 

tamanho do tumor, o comprometimento de linfonódos regionais e a presença de 

metástases à distância, denominada TNM preconizada pela União Internacional 

Contra o Cancer - UICC, em 1998 (Anexo I). 

 Genericamente, a análise de sobrevida é um conjunto de procedimentos 

estatísticos utilizados para a análise de dados, para os quais, a variável de interesse 

é o tempo decorrido até a ocorrência de um evento (Kleinbaun, 1989). 

No presente estudo, o tempo de sobrevida, em meses foi calculado a partir do 

tempo inicial da data do diagnóstico, para contagem de seguimento, até o último 

contato com a paciente, por óbito ou por censura. O evento em questão foi o óbito 
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decorrente da neoplasia ou distúrbio letal a ela atribuído. Foram considerados dados 

censurados: as perdas de seguimento, as mulheres que não experimentaram o 

evento até o fim do estudo (dezembro de 2000, completando cinco anos de 

acompanhamento) e as mulheres retiradas do estudo por óbito de outra natureza 

que aquele em questão. 

Durante todo o estudo, a amostra de 305 mulheres foi analisada 

integralmente. Para a realização da análise uni-variada (construção das curvas de 

Kaplan-Meier), entretanto, os casos com informações ignoradas foram excluídos 

resultando em tamanho de amostra heterogêneo ficando assim compreendidas: 

estádio T (171 casos), N (204 casos), M (92 casos); grau de instrução (283 casos); 

base diagnóstica (297 casos) e localização topográfica (172 casos).   

 As curvas de sobrevida foram elaboradas utilizando o método de Kaplan-

Meier (Kaplan, & Meier, 1958), método não paramétrico que permite a comparação 

entre diferentes categorias de uma variável durante o período de sobrevida para o 

câncer de uma determinada localização. O “log rank test”, sob forma de um teste 

Qui-quadrado com grau de liberdade, permitiu avaliar  estatisticamente  a 

heterogeneidade das curvas. As medidas de precisão das taxas de sobrevida foram 

o erro padrão e o intervalo de confiança de 95%.  

 A análise uni-variada foi realizada através das variáveis mencionadas (faixa 

etária, base diagnóstica, estádio do tumor, tipo histológico, tratamento, tipo de 

tratamento, localização topográfica, estado civil, grau de instrução e tempo de 

espera), através da construção de curvas de Kaplan-Meier, bem como foi 

determinada curva geral de sobrevida de mulheres com câncer de mama, 

analisadas. 

   O projeto deste trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética da Escola Nacional 

de Saúde Pública – ENSP / FIOCRUZ. 

 
 
3.     Resultados 

 
3.1 Análise Descritiva 

  

As características das 305 pacientes de câncer de mama são visualizadas 

nas tabelas 1e 2. Na tabela 1, observa-se que entre as pacientes que compõem esta 
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coorte predominou a faixa etária de 60 anos e mais (32,5%), seguida pelas faixas 

etárias de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos (26,2% e 24,9%, respectivamente). A 

média de idade das mulheres da coorte foi de 53,79 anos.  

Quanto ao grau de instrução, observa-se que 40,30% dos casos, apresentou 

escolaridade de  primeiro grau incompleto e 18,70% de segundo grau completo; 

somente 6,7%, do universo estudado, apresentou o terceiro grau completo. A 

análise da distribuição do estado civil mostrou predominância das pacientes casadas 

(49,1% dos casos), em relação com as demais categorias consideradas no estudo, 

seguida por solteiras e viúvas (27,1% e 22,1%, respectivamente). O critério 

diagnóstico mais empregado foi o exame histopatológico,  realizado em 97,3% dos 

casos. A análise do estadiamento do tumor revelou que 83,4%, do total de casos 

estadiados, ocorreram nos estádios II e III e 5,7% no estádio I. Observa-se também 

que um  elevado percentual de casos não teve o tumor classificado por estádio, 

chegando a 44,3% para a coorte estudada. Em 93,8%, do universo estudado, não 

houve registro de metástase à distância por ocasião do final do tratamento. 

Tabela 1 - Distribuição de freqüências de idade, escolaridade, estado civil, 
base diagnóstica, estádio e metástase à distância em coorte hospitalar de 

câncer de mama – 1993 – 95, Belém - Pa. 
Variáveis Categorias N % 

Idade (anos)    
 20-29 anos 2 0,7 
 30-39 anos 48 15,7 
 40-49 anos 80 26,2 
 50-59 anos 76 24,9 
 60 anos e mais 99 32,5 

Escolaridade    
 Semi – alfabetizado 24 8,5 
 10 grau incompleto 114 40,3 
 10 grau completo 53 18,7 
 20 grau completo 73       25,8 
 30  grau completo 19 6,7 

Estado Civil    
 Casada 147 49,1 
 Solteira 81 27,1 
 Separada 5  1,7 
 Viúva 66 22,1 

Critério Diagnóstico    
 Clínico 6 2,0 
 Histopatologia do tumor 289 97,3 
 Histopatologia da metástase 2 0,7 



 60

Estadiamento    
 I 12 5,7 
 II 97 46,0 
 III 79 37,4 
 IV 23 10,9 

Metástase à distância    
 Sim  6,2 
 Não  93,8 

Fonte: RHC - HOL 

 

 

 

Na tabela 2, observa-se que a localização topográfica onde houve a maior 

concentração de casos foi o quadrante superior externo com registro de 27,9% dos 

tumores, seguido pelo quadrante superior interno com 13,4%; observa-se que ainda 

é muito alta a proporcionalidade de tumores para os quais não foi especificada a 

localização topográfica na mama (43,6%).  

A distribuição dos casos com relação ao tipo histopatológico segue o perfil 

mundialmente relatado: do total de 305 casos, 174 (57,0%) referiam-se a carcinoma 

ductal infiltrante; o carcinoma lobular SOE e o adenocarcinoma esquirroso, ambos, 

tiveram 7,5% de ocorrência; o carcinoma medular registrou 17 casos (5,6%); o 

comedocarcinoma SOE teve registro de 14 casos (4,6%); e o carcinoma medular 

com estroma linfóide com 8 casos representou 2,6% do total. 

 Das formas do tratamento implementadas, a opção predominante foi a 

quimioterapia exclusiva em 20,3% das pacientes, seguida pelo tratamento 

conjugado de quimioterapia e radioterapia com 19,4%. O tratamento que envolve a 

associação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia foi realizado em 15,7% das 

pacientes. Neste estudo, para 9,5% dos casos não foi realizado nenhum tipo de 

tratamento. Foi possível observar que no final do tratamento hospitalar,  5,6% 

estavam em progressão da doença, 3,6% com remissão parcial e 3,0% com 

remissão total; entretanto para 81,97% do universo estudado não houve registro, 

nos prontuários, da situação clínica da paciente ao final do tratamento. 

É possível observar que para 96,7% dos casos ocorreu seguimento após a 

alta hospitalar.  

 Quanto aos antecedentes de tratamento, realizado previamente à  matricula 

da paciente no hospital, trinta e nove por cento apresentava antecedentes de 

diagnóstico e tratamento, vinte e um por cento estava com diagnóstico,  sem ter 
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contudo iniciado o tratamento, e trinta por cento realizou o diagnóstico no hospital, 

seguido pelo tratamento indicado. 

  

 

 

 

 

Tabela 2 - Distribuição de freqüências de topografia, morfologia, tratamento, 
situação no final do tratamento e seguimento, em uma coorte hospitalar de 

câncer de mama – 1993 – 95, Belém, Pa. 
Variáveis N % 
Topografia   

Quadrante Superior Interno 23 7,5 
Quadrante Superior Externo 85 27,9 

Outras Localizações 64 21,0 
Localizações não identificadas 133 43,6 

Morfologia   
Carcinoma Medular 17 5,6 

Carcinoma ductal infiltrante 174 57,1 
Carcinoma Medular com Estroma Linfóide 8 2,6 

Carcinoma lobular SOE 23 7,5 
Adenocarcinoma esquirroso 23 7,5 

Comedocarcinoma SOE 14 4,6 
Outros 46 15,1 

Tratamento   
Quimioterapia 62 20,3 

Quimioterapia e Radioterapia 59 19,4 
Cirurgia, Quimioterapia e Radioterapia 48 15,7 

Outros tratamentos 22 7,2 
Nenhum Tipo de Tratamento 29 9,5 

Situação no Final do Tratamento   
Remissão Completa 9 3,0 

Remissão Parcial 11 3,6 
Doença Curável 13 4,3 

Doença em Progressão 17 5,6 
Desconhecida 250 81,97 
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Seguimento   
Sim 295 96,7 
Não 10 3,3 

Fonte: RHC – HOL 

 

 O tempo médio de espera entre o diagnóstico e o início do tratamento foi de 

2,3 meses, variando de 1,3 meses (2%) à 21,2 meses (0,3%). A mediana do tempo 

de espera foi de 1,13 meses, com o primeiro percentil em 0 meses e o terceiro 

percentil em 2,6 meses (dados não apresentados).  

 O tempo médio de espera entre o diagnóstico e o início do tratamento foi de 

1,32 meses, variando de 2 meses (40%) a 12 meses (0,9%) (dados não 

apresentados). 
 
 

3.2       Análise de Sobrevida 
 

Para a análise de sobrevida o tempo total de observação foi de 60 meses (5 

anos). Nesta coorte a sobrevida global foi de 61,0%. 

As maiores sobrevidas acumuladas, segundo idade (69,5% e 61%), 

ocorreram para as mulheres das faixas etárias de 40 a 59 anos e 20 a 39 anos, 

respectivamente, e a menor sobrevida (48%) foi observada para as mulheres acima 

de 60 anos de idade.  A diferença entre as curvas apresenta alta significância 

estatística (p = 0,01). É importante referir que as curvas de sobrevida das faixas 

etárias de 20 a 39 e de 40 a 59 anos apresentaram diferenciação em seus traçados. 

No início do período estudado, a sobrevida foi maior para a faixa etária de 20 a 39 

anos que, até os 12 primeiros meses de acompanhamento, apresentou diferencial 

de 8% a maior em relação a faixa etária de 40 a 59 anos; a partir do 330 mês de 

acompanhamento, houve uma inversão nas curvas, tendo ocorrido uma sobrevida 

maior (75%) para as mulheres de 40 a 59 anos de idade.  

A associação entre sobrevida e critério diagnóstico foi estatisticamente 

significativa (p < 0,001). A melhor sobrevida, (62%) foi observada para os casos que 

tiveram a base diagnóstica apoiada na histologia do tumor primário. A sobrevida 

para os casos que tiveram base diagnóstica determinada por outros métodos, a 

partir do 270  mês de acompanhamento, foi de, apenas, 12%. 
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A sobrevida esteve associada com o tamanho do tumor (p = 0,01), sendo a 

maior sobrevida (65%) observada para os casos de T2, seguida pelos casos de T3 

cuja sobrevida foi de 64%. Para os casos T1, em que pese no início do 

acompanhamento a sobrevida ter sido maior do que os demais, a partir do 460 mês 

passou a ser menor tendo chegado ao final do período com sobrevida de 54%. 

 Quanto à análise da variável comprometimento ganglionar, a sobrevida 

também apresentou associação, tendo alta significância estatística (p = 0,002). Para 

os casos sem envolvimento ganglionar, N0, observou-se a maior sobrevida (80%), e 

para os casos com comprometimento ganglionar, N1, a sobrevida foi de 55%.   

 A presença de metástases a distância não esteve associada com a sobrevida 

(p = 0,10), entretanto quando comparamos as curvas dos casos que tiveram 

metástases com a curva dos que não tiveram metástases, observou-se uma  

diferença muito importante. Para os casos com presença de metástases, nos doze 

primeiros meses de acompanhamento, período em que ocorreu o maior número de 

óbitos, a sobrevida  foi de 71%, e no final do período de observação ficou em 47%, 

enquanto que para os casos que não tiveram metástases, a sobrevida foi de 91%  

até o décimo segundo mês de acompanhamento e de  65% no sexagésimo mês de 

observação.  

 A associação entre o tipo histológico e a sobrevida foi estatisticamente 

significativa (p = 0,001), sendo que a maior sobrevida, 63%, foi observada para os 

casos de Carcinoma Ductal Infiltrante. A menor sobrevida (29%) ocorreu para os 

casos de Adenocarcinoma Esquirroso. A diferenciação entre as curvas foi 

significativa. Do início até aproximadamente o 40 mês de acompanhamento, a 

sobrevida, para os dois tipos, ficou em aproximadamente 95%, porém a medida que 

ocorreu a evolução do tempo, a diferenciação foi se acentuando tendo chegado ao 

final do estudo com cerca de 34% a menos para os casos de Adenocarcinoma 

Esquirroso.   

O tipo de tratamento adotado não esteve associado com a sobrevida (p = 

0,21). Os casos tratados somente com cirurgia, tiveram sobrevida maior que aqueles 

para os quais não foi realizada cirurgia, tendo resultados de 67% e 58%, 

respectivamente (p = 0,19). 

As mulheres tratadas somente com quimioterapia apresentaram a curva de 

sobrevida com o mesmo padrão das tratadas com outros esquemas terapêuticos, 

sendo que a curva esteve sempre abaixo, demonstrando no final da observação 
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uma sobrevida menor (58%) para o grupo tratado somente com quimioterapia, 

enquanto que os outros tratamentos proporcionaram sobrevida de 61%. (p = 0,66). 

 Os casos tratados somente com radioterapia tiveram sobrevida de 62%, até o 

quinquagésimo oitavo mês de acompanhamento, quando comparados com o grupo 

que não tratou com radioterapia (p = 0,94).  Para os casos sem tratamento com 

radioterapia, em que pese a sobrevida ter regredido de forma sistemática durante 

todo o período, apresentou estimativa mais elevada ao final dos 60 meses de 

segmento, com 62% versus 56% de sobrevida dos casos tratados com radioterapia. 

O grupo tratado conjuntamente com quimioterapia e radioterapia apresentou 

curva de sobrevida semelhante a do grupo tratado com outros esquemas de 

tratamento. No final do período, ambos, apresentaram 61% de sobrevida.  (p = 0,93). 

A  estimativa de sobrevida, de mulheres, com tratamento conjugado de 

cirurgia e radioterapia, não diferiu daquela sem radioterapia (p = 0,40). O grupo de 

mulheres tratadas com o esquema conjugado, do início do acompanhamento até o 

vigésimo mês, esteve com a curva abaixo da do grupo tratado com outros 

esquemas, com registro de sobrevida de 79% e 89%, respectivamente; entretanto, a 

partir do vigésimo oitavo mês, passou a registrar curva de sobrevida melhor, tendo 

finalizado o período de acompanhamento com 72%, enquanto que a sobrevida para 

as mulheres com outros esquemas, que não da conjugação de cirurgia e 

radioterapia, a estimativa da sobrevida foi de 60%. 

O grupo tratado com cirurgia e quimioterapia exclusivamente apresentou, até 

o vigésimo quarto mês de acompanhamento, sobrevida semelhante a do grupo 

tratado com outros esquemas,  e a partir  daí registrou sobrevida sempre superior 

com distanciamento entre as curvas cada vez maior, finalizando o período com 74% 

de sobrevida contra 59% do outro grupo. (p = 0,18). 

As mulheres que receberam tratamento adjuvante, conjugado com cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia, tiveram maior sobrevida do que as mulheres que  

fizeram tratamento com outros esquemas terapêuticos. Até aproximadamente o 

trigésimo terceiro mês de acompanhamento, a sobrevida foi maior para o grupo 

tratado com cirurgia, radioterapia, e quimioterapia, sendo que a maior diferença foi 

observada no período entre o sexto e o décimo oitavo mês de acompanhamento, 

quando a sobrevida  ficou em torno de 75% e 72%, respectivamente. A partir do 360 

mês de acompanhamento, a curva dos dois grupos mostram pequeno diferencial, 
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tendo finalizado os 60 meses de observação, com aproximadamente 60%  de 

sobrevida, para ambos os grupos. (p = 0,8). 

O fato de ter sido ou não tratada, com qualquer esquema terapêutico,  

apresentou significância estatística (p = 0,006). A sobrevida das mulheres que  

realizaram tratamento foi de 63% e das que não realizaram tratamento foi de 45%, 

sendo que, para estas a queda da sobrevida foi mais acentuada no período 

compreendido entre, aproximadamente, o oitavo e o vigésimo quarto mês do  

acompanhamento.   

A localização tumoral não esteve associada com a sobrevida (p = 0,25), 

entretanto para os casos com tumor localizado no quadrante superior externo, 

quando comparado com os casos de tumores no quadrante superior interno e outras 

localizações, a sobrevida foi maior a partir do vigésimo mês, tendo o registro de, 

91%, 82% e 79%, respectivamente. O maior diferencial entre as curvas ocorreu no 

trigésimo sexto mês, quando a sobrevida registrada, foi respectivamente, 77%, 65% 

e 53%. No final do período de observação, a menor sobrevida, 45%, foi observada 

para os casos cujo tumor estava localizado no quadrante superior interno. Ao final 

da observação para os casos localizados no quadrante superior externo e outras 

localizações, a sobrevida foi semelhante tendo ficado em 63%.  

O estado civil não apresentou associação com a sobrevida (p = 0,71). As 

curvas seguiram o mesmo desenho, tendo apontado sobrevida maior para as 

mulheres não casadas a partir do vigésimo quarto mês de acompanhamento e 

mantendo o diferencial até o sexagésimo mês,  quando observou-se sobrevida de 

62%, sendo de 60% em mulheres casadas. 

As curvas de sobrevida de acordo com o grau de instrução apresentaram-se 

com diferencial até o trigésimo sexto mês de acompanhamento, sempre com maior 

sobrevida para as pacientes que tinham grau de instrução maior que  primeiro grau 

completo, quando comparadas com o grupo de pacientes semialfabetizadas, com 

sobrevidas de 73% e 71%, respectivamente. Entre o trigésimo e o quadragésimo 

mês  de acompanhamento, as curvas se igualaram em torno de 70% de sobrevida   

tendo finalizado o período de observação com sobrevidas de 63% e 61%, 

respectivamente. (p = 0,69). 

A sobrevida considerando-se o tempo de espera entre o diagnóstico e o início 

do tratamento no limiar da significância estatística (p = 0,08), revelou curvas de 

sobrevida com o mesmo padrão quando  o tempo de espera foi estratificado em 
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menos de um mês, entre um e três meses e quatro e mais meses. Os casos que 

esperaram de um a três meses e acima de quatro meses para iniciar o tratamento 

apresentaram curvas de sobrevida semelhantes, tendo chegado ao final com 

sobrevida de 68% e 65%, respectivamente, enquanto que os casos com tempo de 

espera de menos de um mês tiveram sobrevida de 55%.  

 

4.     Discussão 
 
 

As principais características da distribuição de sobrevida na população sob 

investigação foram comparadas com os relatos prévios da literatura, sendo algumas 

confirmadas enquanto que outras apresentaram resultados distintos, evidenciando 

as particularidades decorrentes do padrão da atenção oferecida pelo Sistema Único 

de Saúde do Estado do Pará. A sobrevida geral, na análise desta coorte,  foi de 

61%, taxa bem abaixo do que foi registrado em pesquisas  realizadas anteriormente 

em outras populações. Ketterhagen et al. (1984), ao estudarem pacientes com 

Adenocarcinoma Ductal Invasivo puderam constatar que a sobrevida global para 

cinco anos de observação foi de 85% e para dez anos de acompanhamento caiu 

para 68%. Carter et al. (1988), ao estudarem 24.740 casos de câncer de mama, 

encontraram uma taxa global de sobrevida de 81,7%. Korzeniowski et al. (1994),  

estudando mulheres com câncer de mama, identificaram que a sobrevida geral foi de 

64,5% em dez anos de acompanhamento para sobrevida livre de doença e 73,5% 

de sobrevida livre de recidiva loco - regional. 

Neste trabalho, a idade média das pacientes foi de 53,79 anos, observando-

se que as faixas etárias de maior ocorrência foram as de 60 anos e mais e as de 40 

a 49 anos com 32,5% e 26,2%, respectivamente. As maiores sobrevidas foram 

observadas para as faixas etárias de 40 a 59 anos e 20 a 39 anos (69,5% e 61%, 

respectivamente), e a menor sobrevida para as mulheres que tinham 60 anos e mais 

(48%) tal como observado por outros autores (Fentiman, 1996; Adami, et al., 1995), 

que observaram a sobrevida relativa entre mulheres abaixo de 50 anos, (pré - 

menopausa), aumentando continuamente com a idade. Neste estudo, até o vigésimo 

quarto mês de acompanhamento, a maior sobrevida foi observada para as mulheres 

com idade abaixo de 40 anos,  (100% a 84%); a partir do vigésimo sexto mês de 

acompanhamento, a sobrevida foi maior para o grupo com idade entre 40 e 59 anos, 

tendo chegado no sexagésimo mês de observação com sobrevida de 61% para o 
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grupo abaixo de 40 anos e 79% para o grupo de mulheres com idade entre 40 e 50 

anos. As mulheres com 60 anos e mais, que até o vigésimo mês de 

acompanhamento apresentaram sobrevida igual ao grupo de mulheres de 40 a 59 

anos (85%), tiveram sobrevida decrescente à medida que os anos se passavam,  

finalizando o período estudado com sobrevida de 47%. (Fentiman, 1996). Adami et 

al. (1995), em dez anos de acompanhamento, não observaram diferença de 

sobrevida entre as diversas faixas etárias, entretanto após quinze anos de 

acompanhamento, as mulheres com mais de 70 anos tiveram desenvolvimento 

menos favorável que as mulheres mais jovens.  

Salvadori et al. (1983) observaram que a idade foi estatisticamente 

significativa e esteve associada  com a sobrevida, quando o acompanhamento foi de 

dez anos, tendo sido menor para as mulheres abaixo de 40 anos, quando 

comparadas com aquelas com mais de 60 anos (50,8% e 76,9%, respectivamente). 

 Korzeniowski et al. (1994), estudando pacientes com câncer de mama 

identificaram que a média de idade das pacientes foi de 54,7 anos com variação de 

22 a 82 anos. 

 Em nosso estudo, a escolaridade não esteve associada estatisticamente com 

a sobrevida. A maior ocorrência de casos foi registrada em mulheres com baixa 

escolaridade, 40,30% das pacientes apresentavam apenas o primeiro grau 

incompleto. Em que pese o HOL ser o único hospital público de referência para 

tratamento de câncer, as mulheres que tem  melhor poder aquisitivo e, portanto, 

diferenciação no grau de escolaridade vem, de forma crescente, procurando 

atendimento fora do estado do Pará, em centros mais desenvolvidos com: Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

 A análise do estado civil das pacientes demonstrou que o câncer de mama foi 

mais observado nas mulheres casadas, com 49,1% do total dos casos, não estando, 

entretanto, associado com a sobrevida. Palmer et al. (1982), estudando 1.022 

pacientes, observaram que a situação conjugal não teve influência na longevidade 

da sobrevida, não sendo, portanto, um fator prognóstico importante no processo de 

acompanhamento.  

 A base diagnóstica mais empregada, nesta coorte estudada, foi o exame 

histopatológico, tendo sido realizado em  97,3% dos casos. Estes  apresentaram 

melhor sobrevida (62%) que os casos para os quais não foi realizado este tipo de 

exame, estando, portanto, a sobrevida, neste estudo, associada com o exame 
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histológico do tumor primário. Observa-se que a maior ocorrência foi de tumores em 

estádio II e III com 83,2% do total de casos estadiados, evidenciando dessa forma a 

dificuldade de acesso das mulheres a exames que visem o diagnóstico precoce, 

como a mamografia, o que vem interferindo sobremaneira na sobrevida dessas 

pacientes. Observa-se também nesse estudo, um considerável número de tumores 

que não foram classificados de acordo com o estádio chegando a representar 44,3% 

do total, o que de certa forma, demonstra a falta de cuidado meticuloso quando do 

acompanhamento da paciente, frente a alternativas de esquemas de tratamento e 

acompanhamento. 

 Nesta coorte estudada, o tamanho do tumor esteve associado com a 

sobrevida. A maior sobrevida, (65%), ocorreu para os casos que tiveram o tumor 

estadiado em T2 seguida pelos casos em estádio  T3 (64%). Salvadori et al. (1983) 

constataram que a sobrevida de dez anos decresceu em mulheres que tinham 

tumores menores que 1 cm de diâmetro, em comparação com aquelas que tinham 

tumores com 3cm de diâmetro, e essa relação, em seu estudo, foi estatisticamente 

significativa. Carter et al. (1988), observaram que a medida que o tamanho do tumor 

aumenta de menos de 2cm para 5cm ou mais a sobrevida, em cinco anos, declina 

de 96,3% para 82,2% para os casos sem envolvimento linfonodal. Korzeniowski et 

al. (1994), concluíram que o tamanho do tumor tem significado no prognóstico; assim 

é que para mulheres com tumor T1 o prognóstico é favorável, com 80% a 90% de 

sobrevida livre da doença e sem correlação com a histologia do tumor. 

 Quanto mais precoce ocorrer o diagnóstico, melhores serão as condições de 

tratamento e maior a sobrevida das mulheres acometidas. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, as taxas de sobrevida de 10 anos, no período de 1985 a 1995, relativas 

aos estádios 0, I, II, III, IV, foram respectivamente, 95%, 88%, 66%, 36% e 7% 

(Fremgen et al, 1999). Conforme dados do National Cancer Data Base (1999), em 

1995, nos Estados Unidos, 56,2% dos casos diagnosticados de  câncer da mama 

eram dos estádios 0 e I. 

 No Brasil, a situação é diferente, apresentando gravidade e preocupação. De 

acordo com dados de registros hospitalares de câncer (RHC), podemos observar 

que o diagnóstico da doença, na maioria das vezes, ocorre nos estádios mais 

avançados. No estado do Rio de Janeiro no ano de 1992 os  estadiamentos III e IV 

representaram, juntos, 40,4% do total de casos, e em Belém em uma série de casos 

de 1991 a 1998 os estadiamentos II, III e IV, representam, em média,34,71%; 
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17,92%; e 20,05%, respectivamente  enquanto que, a média de casos sem 

informação do estadiamento é de 21,31%, fator este que determina  a  baixa 

qualidade da informação. 

 A sobrevida esteve associada com o comprometimento ganglionar em nossa 

população. Para os casos sem envolvimento ganglionar a sobrevida foi maior (80%), 

quando comparados com os casos  em que  houve comprometimento de linfonodos 

(55%). Salvadori, et al. (1983) observaram que pacientes com gânglios negativos 

tiveram prognóstico melhor que os pacientes com gânglios positivos, apresentando  

sobrevida em dez anos de acompanhamento de 80,7% e 55,9%, respectivamente; 

observaram também estes autores que a sobrevida esteve estatisticamente 

associada com o comprometimento de metástase ganglionar. Pacientes com 

metástase em um gânglio tiveram sobrevida de 67,4% em dez anos de 

acompanhamento esta foi de 25,27% quando as pacientes tinham  

comprometimento de quatro ou mais gânglios. 

 Carter et al. (1988) demonstraram que, como é esperado, tanto o tamanho do 

tumor primário quanto o envolvimento linfonodal  têm influência negativa na 

sobrevida relativa dos pacientes. Assim é que, quando o paciente tem o 

envolvimento de quatro ou mais linfonodos  a sobrevida é sombria. Estes autores  

constataram que pacientes que tiveram tumor cujo tamanho era menor que 2cm, 

sem comprometimento ganglionar a sobrevida foi de 96,3%. Entretanto, para 

pacientes com o mesmo tamanho de tumor mas com envolvimento de um a três 

linfonodos, a sobrevida caiu para 87,4%; e ainda com o envolvimento de quatro ou 

mais nódulos a sobrevida foi de 66%. Para os casos de tamanho do tumor entre 2cm 

a 4,9cm, a sobrevida diminui de 84,9% para 79,9% quando teve envolvimento de um 

a três linfonodos, e para 58,7% em pacientes com quatro ou mais linfonodos 

positivos.  

Korzeniowski et al. (1994), após estudos realizados, concluiram que o 

envolvimento linfonodal, o grau e tipo histológico têm grande significância para o 

prognóstico; assim é que para pacientes com tumores classificados com T4 a 

recorrência é alta, principalmente para a parede torácica,  chegando a ocorrer em 

26% dos casos,  e quando houve envolvimento dos linfonodos, essa recorrência 

tornou-se maior ainda. Quando quatro ou mais linfonodos estavam envolvidos, o 

risco de recorrência supra clavicular foi de 24%. Reconheceram também que  

quando aconteceu envolvimento nodal maciço, a recorrência foi múltipla. Essas 
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situações observadas seguramente interferem na sobrevida do paciente, não só na 

longevidade com também na qualidade. Yeatmam  (1994) referencia que Nemoto e 

colaboradores também observaram relação consistente entre o tamanho do tumor e 

a probabilidade de metástases em gânglios linfáticos, determinando a redução na 

sobrevida de cinco anos. 

 A presença de metástases a distância esteve ausente em 93,85% das 

pacientes estudadas, não estando associada a sobrevida em nossa população. 

Convém ressaltar aqui, que essa observação foi realizada no momento da alta pós -  

tratamento, o que significa a observação em um tempo de no mínimo seis meses e 

no máximo doze meses. Há que se referir  que a maioria da clientela  do  HOL  

(cerca de 80%, dos casos) não participa de um programa de acompanhamento 

periódico com realização de exames que possam estar realizando o rastreamento  

de lesões metastáticas, visando um efetivo acompanhamento para tomada de 

posição oportuna e assim aumentar a  sobrevida. 

 A localização topográfica de maior freqüência foi o quadrante superior externo 

com 27,9% do total de casos, seguido pelo quadrante superior interno com 13,4%. 

Essa variável não esteve associada com a sobrevida,  observando-se, entretanto, 

nesta coorte, que para pacientes cujo tumor localizava-se no quadrante superior 

externo a sobrevida foi de 63%, enquanto que para as pacientes com localização 

tumoral no quadrante superior interno a sobrevida foi de 45%.  No HOL é alto o 

número de casos que não tem especificado a localização topográfica (43,6%). Esta 

situação  não permite um acompanhamento adequado da paciente principalmente 

quanto a vigilância do aparecimento de metástases. Salvadori, et al. (1983) 

constataram que a localização do tumor, na glândula mamária, não esteve 

estatisticamente associada com a sobrevida das pacientes, observando, porém, que 

a incidência de metástases ganglionares foi mais elevada para casos em que o 

tumor estava localizado no quadrante superior externo, ou no prolongamento axilar 

ou na área central da mama, e baixa incidência quando localizado no quadrante 

superior interno. 

 O tipo histológico de maior ocorrência foi o Carcinoma Ductal Infiltrante com 

57% do total de casos, sendo também o tipo histológico que registrou a maior 

sobrevida (63%); o Adenocarcinoma Esquirroso, com ocorrência de 7,5%, 

proporcionou sobrevida de 29%, sendo esta a menor taxa de sobrevida observada 

quando da análise do tipo histológico do tumor. 
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 O tipo de tratamento adjuvante, nesta coorte, não esteve associado com a 

sobrevida. Os casos tratados somente com cirurgia tiveram sobrevida de 67% 

enquanto os tratados somente com radioterapia e quimioterapia tiveram sobrevidas 

de 58% e 62%, respectivamente. O tratamento que conjuga cirurgia, quimioterapia e 

radioterapia proporcionou sobrevida de 60%. A melhor sobrevida foi observada para 

os casos que trataram com cirurgia e quimioterapia, tendo ficado em torno 74%, 

seguida pelos casos que foram tratados com cirurgia e radioterapia, onde a 

sobrevida observada foi de 72%. Overgaard et al. (1997) observaram, para 

pacientes em estádio II e III, que a maior sobrevida ocorreu no grupo de pacientes 

que receberam tratamento adjuvante com quimioterapia e radioterapia (48%), 

quando comparado com o grupo que recebeu somente quimioterapia (34%). Ragaz 

et al. (1997) observaram em pacientes que tinham linfonodos positivos, que aquelas 

tratadas com radioterapia e quimioterapia apresentaram 33% de redução nas taxas 

de recorrência loco regional e redução de 29% na mortalidade, quando comparadas 

com as pacientes que receberam somente  quimioterapia. Observaram também 

estes autores que a sobrevida total estimada para dez anos de acompanhamento foi 

de 54% no grupo tratado com radioterapia e quimioterapia, contra 45% do grupo 

tratado somente com quimioterapia. Bonnier et al. (1995), em análise multivariada de 

Cox, observaram que o tratamento loco regional e o tratamento com quimioterapia 

não foram relacionados com a sobrevida das pacientes por ele estudadas.  

 Para esta coorte, o fato da paciente ter sido tratada com algum esquema 

terapêutico, esteve associado com a sobrevida, determinando 63% de sobrevida 

para  as pacientes que receberam tratamento quando comparadas com o grupo que 

não recebeu nenhum tratamento, o qual registrou sobrevida de 45%. 

 O tempo de espera que as pacientes levaram para serem atendidas no HOL 

esteve associado com a sobrevida; os casos que tiveram tratamento mais agilizado, 

cujo tempo de espera foi menos que um mês, tiveram  sobrevida de 55%, enquanto 

que para as pacientes que esperaram mais de um mês para iniciar o tratamento, a 

sobrevida foi de 65% (entre um e três meses) e 68% (acima de quatro meses). Há 

que se referenciar aqui a hipótese da agilização do atendimento, em função do 

estado geral da paciente e/ou ainda pelo grau de comprometimento do tumor. 

 

5. Conclusão 
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 Constata-se com este estudo que a sobrevida global, de pacientes com 

câncer de mama tratadas no principal centro de atenção à doença no Estado do 

Pará é reduzida, tendo com fator de agravamento deste quadro à dificuldade de 

acesso das pacientes, tanto para o diagnóstico precoce, aqui traduzido pelo alto 

percentual de casos diagnosticados em estádios II e III, quanto pelo relativo retardo  

no início da terapêutica  após o diagnóstico.  

  As variáveis que apresentaram associação com a sobrevida foram: idade, 

critério diagnóstico, classificação TNM, tipo histológico  e realização de tratamento. A 

sobrevida ficou na ordem de: 61% para menores de 40 anos, 69,5% para mulheres 

de 40 a 59 anos e 48% para mulheres acima de 60 anos; 62% para os casos cujo 

diagnóstico foi realizado através da histologia do tumor primário; 65% para os casos 

classificados como T2 , 64% para os casos T3 e 54% para T1; 80% para os casos 

classificados com N0 e 51% para os N1; 63% para os casos de Carcinoma Ductal 

Infiltrante e 29% para os de Adenocarcinoma Esquirrroso; 75% para as mulheres 

que realizaram algum esquema terapêutico.  
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Reflexões Finais 

  As conclusões resultantes deste estudo devem ser consideradas sob alguns 

aspectos: - a da tendência da mortalidade por câncer de mama, no Estado do Pará 

no período de 1980 a 1997, -  a reduzida sobrevida geral, de câncer de mama, 

(61%), em cinco anos de observação, em coorte hospitalar, -  e o da identificação da 

necessidade de investigações específicas que, a partir das questões levantadas 

nesta pesquisa, possam contribuir para um melhor entendimento do processo de 

organização da assistência, visando aumentar a sobrevida e diminuir a mortalidade 

por esse tipo de tumor. 

 As taxas de mortalidade por câncer de mama com reduzido declínio na capital 

e tendência de estabilização no Estado não auxiliam no pensar da melhoria dos 

serviços, visto que no interior do estado a tendência é crescente pois no período 

estudado observa-se taxa com valores registrando o dobro quando comparados o 

período inicial e final da série (1980-82 1,18/100.000 e 1995-97 2,18/100.000), o que 

provavelmente poderia estar sendo explicado pela dificuldade de acesso da 

população aos serviços de saúde que desenvolvem prevenção secundária,  

principalmente diagnóstico e tratamento precoce. 

 A elevação das taxas de mortalidade diretamente proporcional ao aumento da 

idade, no município de Belém, reforça a necessidade de programas de atenção 

básica, visando o diagnóstico precoce, e de atenção de média e alta complexidade 

disponíveis de forma universal e equânime para a população. 

 A sobrevida geral de 61%, em cinco anos para pacientes tratadas no principal 

centro diagnóstico de atenção aos pacientes com câncer, no Estado do Pará, soma-

se ao agravamento da tendência da mortalidade, principalmente porque existe um 

alto percentual de casos sendo diagnosticados em estádios III e IV. 

 Neste estudo ficou evidenciado que a menor sobrevida ocorreu para mulheres 

menores de 40 anos de idade (61%) e a maior sobrevida para aquelas com idade 

entre 40 e 59 anos (69,5%), sendo da ordem de 80% na ausência de 
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comprometimento ganglionar (p=0,002). A realização de algum tipo de tratamento 

proporcionou uma sobrevida de 62% (72% quando cirurgia e quimioterapia 

conjugadas) versus 45% em sua ausência. Considerando o tipo histológico, a menor 

sobrevida foi observada para os casos de adenocarcinoma esquirroso, 29% 

(p=0,001). Esses resultados denunciam a necessidade de políticas voltadas para a 

assistência, priorizando grupos populacionais de acordo com a peculiaridade do 

quadro epidemiológico local. Provavelmente com intenso trabalho de prevenção 

secundária (diagnóstico e tratamento precoce) associado à prevenção primária, 

principalmente com a promoção da saúde seja, há médio prazo, possível alterar 

essa situação ora observada. 
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ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO TNM 
ESTADIAMENTO TUMORAL PARA CÂNCER DE MAMA 

 
QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO T 

 
TX Tumor primário não pode ser avaliado 

TO Sem evidência de tumor primário 

Tis 
Carcinoma in Sitee (intraductal, lobular e Paget do mamilo, sem 

tumor) 

 

T1 

T1a 

T1b 

T1c 

 

Tumor ≤ 2,0 cm 

Tumor ≤ 0,5 cm 

Tumor > 0,5 cm e < 1 cm 

Tumor > 1,0 cm e ≤ 2cm 

T2 Tumor > 2,0 cm e ≤ 5 cm 

T3 Tumor > 5,0 cm 

 

T4 

T4a 

T4b 

T4c 

 

Extensão para parede torácica / pele 

Extensão para parede torácica 

Edema de pele / ulceração ou nódulos satélites na pele 

T4a + T4b 

T4d Carcinoma inflamatório 

      Fonte: UICC (Ministério de Saúde, 1989) 
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ANEXO I 
 

Quadro 2 – Classificação N 
 

 

CLÍNICO 

 

 
PATOLÓGIC

O 
 

X Linfonodos não acessíveis NX Linfonodos não acessíveis 

PN1 Metástase em linfonodo (s) axilar 

(es) homo- lateral (is) móvel (is) 

PN1a Somente micro-metástases (≤ 0,2 

cm) 

PN1b Metástases em linfonodos com no 

mínimo uma > 0,2cm 

pn1Bi Metástase em 1 a 3 linfonodos, 

com no mínimo uma > 0,2 cm e 

todos os outros menores do que 2 

cm em sua maior dimensão 

pn1Bii Metástase em 4 ou mais 

linfonodos, com no mínimo uma > 

0,2 cm e todas as outras < 2,0 cm 

em uma maior dimensão 

PN1biii Extensão do tumor além da 

cápsula do linfonodo metástico < 

2,0 cm em sua maior dimensão 

N1 Metástase em linfonodo 

(s) axilar (es) homo-lateral 

(is), móvel (is) 

PN1biV �etástase em um linfonodo ≥ 2,0 

cm em sua maior dimensão 

N2 Metástase em linfonodos 

axilares fixos uns aos 

outros ou a outras 

Pn2 Metastase em um linfonodo ≥ 2,0 

cm em sua maior dimensão 
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estruturas 

N3 Metástase em linfonodos 

da cadeia mamária interna 

homo-lateral 

PN3 �etástase em um linfonodo ≥ 2,0 

cm em sua maior dimensão 

Fonte: UICC (Ministéiro  de Saúde, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
Quadro 3 – Classificação M 

 
MX Presença de metástases à distância não pode ser avaliada 

M0 
Ausência de metástases, exceto axila e mamária interna homo-

lateral 

M1 
Presença de doença fora da mama, axila ou mamária interna 

homo-lateral 

        Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4 – Grupamento por estádios 
 

ESTADIAMENTO T N M 

Estádio 0 
Tis 

 
N0 Mo 

Estádio I 
T1 

 
N0 M0 

Estádio II A 

T0 

T1 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

Estádio II B 
T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 
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Estádio III A 

T0 

T1 

T2 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1, N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

Estádio III B 
T4 

Qualquer T 

Qualquer N 

N3 

M0 

M0 

 

Estádio IV Qualquer T 
Qualquer N 

 
M1 

         Fonte: UICC (Ministério de Saúde, 1989) 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 

POR MESORREGIÃO ELABORADA PELO IBGE E ADOTADA 
PELO SIM E PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE 

 
MESORREGIÃO: BAIXO AMAZONAS 

150040 ALENQUER 
150050 ALMEIRIM 
150145 BELTERRA 
150285 CURUÁ 
150300 FARO 
150390 JURUTI 
150480 MONTE ALEGRE 
150510 ÓBIDOS 
150530 ORIXIMINÁ 
150565 PLACAS 
150590 PORTO DE MOZ 
150600 PRAINHA 
150680 SANTARÉM 
150797 TERRA SANTA 

 

MESORREGIÃO: MARAJÓ 
150030 AFUÁ 
150070 ANAJÁS 
150110 BAGRE 
150180 BREVES 
150200 CACHOEIRA DO ARARI 
150250 CHAVES 
150280 CURRALINHO 
150310 GURUPÁ 
150450 MELGAÇO 
150490 MUANÁ 
150570 PONTA DE PEDRAS 
150580 PORTEL 
150630 SALVATERRA 
150640 SANTA CRUZ DO ARARI 
150770 SÃO SEBASTIÃO DA BOAVISTA 
150790 SOURE 
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ANEXO IV 
 

MESORREGIÃO: METROPILITANA 
150080 ANANINDEUA 
150130 BARCARENA 
150140 BELÉM 
150150 BENEVIDES 
150190 BUJARÚ 
150240 CASTANHAL 
150340 INHANGAPI 
150442 MARITUBA 
150635 SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
150650 SANTA IZABEL DO PARÁ 
150700 SANTO ANTONO DO TAUÁ 

 
 
 
 
 

MESORREGIÃO: NORDESTE 
15010 ABAETETUBA 

150020 ACARÁ 
150090 AUGUSTO CORRÊA 
150095 AURORA DO PARÁ 
150120 BAIÃO 
150160 BONITO 
150170 BRAGANÇA] 
150195 CACHOEIRA DO PIRIÁ 
150210 CAMETÁ 
150220 CAPANEMA 
150230 CAPITÃO POÇO 
150260 COLARES 
150275 CONCÓRDIA DO PARÁ 
150290 CURUÇA 
150307 GARRAFÃO DO NORTE 
150320 IGARAPÉ – AÇU 
150330 IGARAPÉ – MIRI 
150345 IPIXUNA DO PARÁ 
150350 IRITUIA 
150400 LIMOEIRO DO AJURÚ 
150405 MÃE DO RIO 
150410 MAGALHÃES BARATA 
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ANEXO IV 
 

MESORREGIÃO: NORDESTE (CONTINUAÇÃO) 
150430 MARACANÃ 
150440 MARAPANIM 
150460 MOCAJUBA 
150470 MOJU 
150495 NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 
150500 NOVA TIMBOTEUA 
150520 OEIRAS DO PARÁ 
150540 OURÉM 
150550 PARAGOMINAS 
150560 PEIXE – BOI 
150610 PRIMAVERA 
150611 QUATIPURÚ 
150620 SALINÓPOLIS 
150655 SANTA LUZIA DO PARÁ 
150660 SANTA MARIA DO PARÁ 
150690 SANTARÉM NOVO 
150710 SÃO CAETANO DE ODIVELAS 
150720 SÃO DOMINGOS DO CAPIM 
150740 SÃO FRANCISCO DO PARÁ 
150746 SÃO JOÃO DA PONTA 
150747 SÃO JOÃO DE PIRABAS 
150760 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 
150795 TAILÂNDIA 
150796 TERRA ALTA 
150800 TOMÉ – AÇU 
150803 TRACUATEUA 
150812 ULIANÓPOLIS 
50820 VIGIA 

150830 VISEU 
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ANEXO IV 

 
 
 

MESORREGIÃO: SUDESTE 
150013 ABEL FIGUEIREDO 
150034 ÁGUA AZUL DO NORTE 
150125 BANNACH 
150157 BOM JESUS DO TOCANTNS 
150175 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 
150178 BREU BRANCO 
150215 CANAÃ DOS CARAJÁS 
150270 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
150276 CUMARU DO NORTE 
150277 CURIONÓPOLIS 
150293 DOM ELISEU 
150295 ELDORADO DOS CARAJÁS 
150304 FLORESTA DO ARAGUIAIA 
150309 GOIANÉSIA DO PARÁ 
150370 ITUPIRANGA 
150380 JACUNDÁ 
150420 MARABÁ 
150497 NOVA IPIXUNA 
150506 NOVO REPARTIMENTO 
150543 OURILÂNDIA DO NORTE 
150549 PALESTINA DO PARÁ 
150553 PARAUAPEBAS 
150555 PAU D'ARCO 
150563 PIÇARRA 
150613 REDENÇÃO 
150616 RIO MARIA 
150618 RONDON DO PARÁ 
150658 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
150670 SANTANA DO ARAGUAIA 
150715 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 
150730 SÃO FÉLIX DO XINGÚ 
150745 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 
150750 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
150775 SAPUCAIA 
150808 TUCUMÃ 
150810 TUCURUI 
150840 XINGUARA 
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ANEXO IV 
 

MESORREGIÃO: SUDOESTE 
150060 ALTAMIRA 
150085 ANAPU 
150100 AVEIRO 
150172 BRASIL NOVO 
150360 ITAITUBA 
150375 JACAREACANGA 
150445 MEDICILÂNDIA 
150503 NOVO PROGRESSO 
150548 PACAJÁ 
150619 RURÓPOLIS 
150780 SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
150805 TRAIRÃO 
150815 URUARÁ 
150835 VITÓRIA DO XINGÚ 
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ANEXO V 
FICHA DE REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER - INSTITUTO OFIR LOYOLA 

 
o 

R

 
 
 
0
 
|
|
 
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
O

INSTITUTO OFIR LOYOLA 

REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER 

FICHA DE REGISTRO DE TUMO

2 – NOME       03

                         (
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      (
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     (

05 – DATA DO NASCIMENTO              08 – COR DA PELE                      
|__|__|__|__|__|__|        (  ) 1 Branca   
       (  ) 2 Preta 

6 – LOCAL DE NASCIMENTO     (  ) 3 Amarela                     
 |__|__|      (  ) 4 Parda      
       (  ) 5 Sem Informação              

7 – ESTADO CONJUGAL ATUAL  09 – GRAU DE INSTRUÇÃO  
    (  ) 1 Casado ou União Livre     (  ) 1 Analfabeto 
    (  ) 2 Solteiro       (  ) 2 1.º Grau Incompleto        
    (  ) 3 Separado         (  ) 3 1.º Grau Completo     
    (  ) 4 Viuvo       (  ) 4 2.º Grau Completo 
    (  ) 5 Sem Informação      (  ) 5 Nível Superior     

       (  ) 6 Sem Informação  

5 – PACIENTE REFERIDO POR  22 – ESTADIAMENTO  
    (  )  1  Médico ou Clínica Privada   |__|__|   
    (  )  2  Instituição Pública       
    (  )  3  Veio por Conta Própria  23 – T M N   
    (  )  4  Sem Informação    |__|__|__|   

       T   N   M   
6 – DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO      
        ANTERIORES   24 – LOCALIZ. DE METASTASE
    (  )  1  Sem diag./Sem tart.            A DISTÂNCIA   
    (  )  2  Com diag./Sem trat.    |__|__|__|   |__|__|__| 
    (  )  3  Com diag./Com trat.    |__|__|__|   |__|__|__| 
    (  )  4  Sem Informação       
    (  )  5  Com trat./Sem diag.   25 – DATA DO INCICIO DO 1.º 

             TRATAMENTO 
7 – BASE MAIS IMPORTANTE DO   |__|__|__|__|__|__|  

        DIAGNÓSTICO       
    (  )  1 Anamnese e Ex. Físico  26 – PRINCIPAL RAZÃO PARA 
    (  )  2 Exames Clínicos      NÃO REALIZAÇÃO DO TRAT
    (  )  3 Cirurgia Exploratória       NA INSTITUIÇÃO  

ou necrópsia      (  )  0  Recusa de Tratamento 
    (  )  4 Teste Específicos      (  )  1  Doença Avançada 

bioq/imunológicos      (  )  2  Outras Doenças Associa
    (  )  5 Citologia ou Hematologia     (  )  3  Falta de condições clínic
    (  )  6 Histologia da Metástase     (  )  4  Abandono do Tratament
    (  )  7 Histologia do tumor      (  )  5  Complicações do Tratam

Primário       (  )  6  Óbito   
   (  )  8 Necrópsia sem histologia ou     (  )  7  Outros   

histologia prévia      (  )  8  Não se aplica  
   (  )  9 Sem Informação      (  )  9  Sem Informações  

8 – LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA  27 – 1.º TRATAMENTO FEITO N
    |__|__|__|__|            INSTITUIÇÃO   
       (  )  1  Nenhum 

9 – TIPO HISTOLÓGICO      (  )  2  Cirurgia   
    |__|__|__|__|__|      (  )  3  Radioterapia  
       (  )  4  Quimioterapia  

0 – LOCALIZAÇÃO  PRIMÁRIA     (  )  5  Hormonioterapia 
        PROVÁVEL       (  )  6  Outro 

    |__|__|__|__|      (  )  9  Sem Informação  

1 – MAIS DE UM TUMOR PRIMÁRRIO        |__|__|__|__|__|__|  
    (  )  1  Não 
    (  )  2  Sim 
    (  )  3  Duvidoso 

bs.: Qualquer informação adicional, favor referir no ve
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 –
  
  
  

   

   
   
   

   
   

   

 

. 

d
a
o
e

A

r

01 – N.º do Paciente no Registr
 SEXO           04 – IDADE 
) 1 Masculino                         |__|__| 
) 2 Feminino 
) N I 

10–PROCEDÊNCIA (CEP DO MUNICIPIO) 
|__|__|__|__|__|__|-|__|__|__| 

11 - CLÍNICA DE ATENDIMENTO 
          |__|__|         |__|__| 
 12-N.º DO PRONTUÁRIO HOSPITALAR 

      |__|__|__|__|__|__| 

  13 – DATA DA 1.ª CONSULTA 
               |__|__|__|__|__|__| 

  14 –DATA DO 1.º DIAGNÓSTIC0 
      |__|__|__|__|__|__| 

28 – ESTADO DA DOENÇA AO 
         FINAL DO TRATAMENTO 
         NA INSTITUIÇÃO 
   (  )  1  Sem evidência da doença 
 (Remissão Completa) 
   (  )  2  Remissão Parcial 
   (  )  3  Doença Curável 
   (  )  4  Doença em Progressão 
   (  )  5  Fora de possibilidade  
 terapêutica 
   (  )  6  Óbito 
   (  )  7 Não de aplica 
   (  )  9  Sem informação 

29 – DATA DE ÓBITO 
 |__|__|__|__|__|__| 

30 – CAUSA IMEDIATA 
 DA MORTE 
 |__|__|__|__|__| 

as 31 – CAUSA BÁSICA DA MORTE 
s 
  |__|__|__|__| 
nto 

32 - NECRÓPSIA 
   (  )  0  Não foi realizada 
   (  )  1 Foi realizada 
   (  )  9  Sem informação 

 
33 - SEGUIMENTO 

   (  )  1  Sim 
   (  )  2  Não 

34 – CÓDIGO DO REGISTRADOR 

 |__|__| 

so da ficha 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 

 
SOBREVIDA ACUMULADA GERAL, EM COORTE HOSPITALAR 

DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95. BELÉM – PARÁ. 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR BASE MAIS IMPORTANTE PARA O DIAGNÓSTICO, 
EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR CIRURGIA EXCLUSIVAMENTE, 
EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR RADIOTERAPIA EXCLUSIVAMENTE, 
EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR CIRURGIA E RADIOTERAPIA ASSOCIADAS 
EXCLUSIVAMENTE, EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR CIRURGIA RADIO E QUIMIOTERAPIA ASSOCIADAS 
EXCLUSIVAMENTE, EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR TOPOGRAFIA DO TUMOR, 
EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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ANEXO VI - CURVAS DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER 
 

SOBREVIDA ACUMULADA POR GRAU DE INSTRUÇÃO, 
EM COORTE HOSPITALAR DE CÂNCER DE MAMA, 1993-95 
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