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Introdução: O câncer de mama (CM) é a neoplasia maligna mais prevalente e a principal 

causa de morte entre mulheres em todo o mundo, sendo responsável por 14,7% das mortes 

por câncer. É considerado um grave problema de saúde pública, não só pelo número crescente 

de casos diagnosticados a cada ano, mas também pelo investimento financeiro que é 

solicitado para equacionar as questões de diagnóstico e tratamento. No estado do Pará, 

segundo as estimativas do INCA para o ano de 2018, ocorrerão 740 novos casos, 

representando uma taxa bruta de incidência de 20,55/100 000 mulheres. Diversos fatores têm 

sido associados ao prognóstico das pacientes com CM, entre eles, destacam-se os fatores 

clinico-tumorais e de tratamento [1]. Objetivos: Avaliar a influência de variáveis clinicas e de 

tratamento na sobrevida em cinco anos de mulheres com câncer de mama assistidas em um 

Hospital de referência Oncológica em Belém/PA. Métodos: Este estudo foi conduzido de 

acordo com as Diretrizes de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 

466/2012) do Conselho Nacional de Saúde no Brasil, sendo iniciado somente após aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Ophir Loyola, em Belém, Estado do Pará, sob 

parecer 2.682.659. Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo de base hospitalar, sendo a 

amostra constituída por mulheres com diagnóstico de câncer de mama efetuado entre janeiro 

de 2007 e dezembro de 2013, no Hospital Ophir Loyola (HOL). Foram incluídas pacientes do 

sexo feminino, com câncer de mama como tumor primário, procedentes e residentes do 

Estado do Pará, que possuíam diagnóstico confirmado através de exames histopatológicos ou 

anatomopatológicos e que realizaram seu tratamento no HOL. Registros com informações 

incompletas foram excluídos. As variáveis referentes às características clinico-tumorais 

foram: Comprometimento linfonodal, o estádio clínico, tipo histológico, tamanho de tumor, 

metástase. Também foram avaliadas as variáveis referentes ao tratamento: tempo entre 

diagnóstico e início do tratamento e o tipo de abordagem terapêutica (Quimioterapia, 

radioterapia, cirurgia e hormonioterapia). O tempo de sobrevida foi calculado como o 

intervalo entre a data do diagnóstico no registro hospitalar e a data do óbito ou o final do 

seguimento. O tempo máximo de seguimento foi de cinco anos. Os dados foram armazenados 

em uma planilha Excel1 2013 (Microsoft Corporation, CA, EUA). O SPSS versão 22.0 

(International Business Machines, NY, EUA) foi utilizado para análise de dados e para a 

produção de gráficos. Foi aplicado o método Kaplan-Meier para avaliar as probabilidades de 

sobrevida, e a comparação das funções de sobrevida em relação às variáveis foi realizada por 

meio do teste log-rank. O valor de significância adotado foi p ≤ 0,05. Resultados e 

Discussão: A busca de dados retornou um total de 2185 casos apresentados entre 2007 e 

2013, dos quais 1430 (65,44%) foram incluídos neste estudo. A idade média ao diagnóstico 

foi de 53,01 (±13,13) anos. A maioria das pacientes é casada (54,3%), possui baixa 

escolaridade (62,6%), não-branca (90,5%) e reside na Grande Belém (68,4%) ou interior do 

Pará (31,5%). Em relação à distribuição das características tumorais, observou-se maior 
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percentual de comprometimento linfonodal (58,8%); ausência de metástase à distância 

(80,8%), estádio clinico avançado (51,1%), tamanho tumoral acima de 2cm (87,1%) e 

classificação histológica de Carcinoma ductal infiltrante (84,3%). O tempo médio entre o 

diagnóstico e o início do tratamento foi de 138 (± 216) dias, com 60,8% iniciando o 

tratamento fora do prazo de 60 dias após o diagnóstico. Quimioterapia foi o tratamento mais 

realizado (75,5%), seguido por cirurgia (57,3%), radioterapia (56,5%) e hormonioterapia 

(28,8%). Durante o período de acompanhamento de cinco anos desta coorte, ocorreram 294 

mortes (20,55%). A sobrevida global estimada em 5 anos foi de 79,4%. O estádio clínico 

mostrou-se importante fator associado à sobrevida (p<0,001): mulheres com diagnóstico em 

estágios inicias obtiveram sobrevida global de 93,4% aos cinco anos, enquanto mulheres com 

diagnóstico em estádio avançado tiveram sobrevida 66,1%. A sobrevida apresenta diminuição 

significativa quando existe comprometimento linfonodal (p<0,001), tamanho tumoral acima 

de 2cm (p<0,001) e metástase a distância (p<0,001). Resultado semelhante foi encontrado em 

outros estudos, onde a presença de comprometimento linfonodal e o estágio clinico avançados 

são considerados fatores preditivos para a sobrevivência e recorrência da doença, podendo 

reduzir a sobrevida em 40%, enquanto a ocorrência de metástase a distância pode reduzir a 

sobrevida em 75% [2, 3]. Em relação ao tratamento recebido, a radioterapia (p=0,012) e a 

hormonioterapia (p<0,001) influenciaram significativamente, a sobrevida de forma positiva, 

com uma taxa de sobrevida de 81,4% e 92,5%, respectivamente. Já a quimioterapia 

influenciou negativamente (p<0,001) a sobrevida, sendo esta de 76,4%. A radioterapia 

adjuvante tem sido apontada como forma terapêutica de bom prognóstico após o tratamento 

cirúrgico e sua omissão está associada à diminuição da sobrevida, enquanto hormonioterapia 

adjuvante reduz pela metade o risco de recidiva local e aumenta a sobrevida [4,5] . 

Conclusão/Considerações Finais: A sobrevida global estimada em 5 anos foi de 79,4%. O 

estádio clínico avançado, a presença de comprometimento linfonodal, tamanho tumoral acima 

de 2cm e presença de metástase a distância foram preditores de menor sobrevida. Em relação 

ao tratamento recebido, a radioterapia e a hormonioterapia influenciaram positivamente a 

sobrevida, enquanto a quimioterapia apresentou uma influência negativa. Nossos achados 

contribuem para o desenvolvimento de estratégias regionais de prevenção do câncer de mama, 

redução da incidência e mortalidade, aumento do tempo de sobrevida e melhora na qualidade 

de vida dessas mulheres. 
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