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Abstract 
 
Introduction: Male breast cancer (MBC) is a rare disease corresponding to approximately 1% of all 

breast cancer cases and less than 1% of all male neoplasms. Each year, its incidence has been 

increasing what has contributed to a crescent interest in regard to the knowledge and understanding 

of this disease. 

Objective: The main aim of this study consists of investigating the prognostic value of demographic, 

clinicopathologic, biomolecular and type of treatment variables in relation to overall survival time and 

the time of remission, which could contribute to infer about the appropriate type of therapy and the 

tumor's response to a given treatment, as well as the overall survival and disease-free interval in 

patients with MBC. 

Material: The series encompassed 166 male patients with MBC diagnosed and treated in Portuguese 

Institute of Oncology Francisco Gentil, Lisbon, from 1970 to 2013. Mean follow-up time after both 

diagnosis and treatment were 81.9 months (range: 1-396 months) and 71.6 months (range: 0-396 

months), respectively. 

The mean and median ages of patients were, respectively, 64.9 and 66.5 years (31-89 years). Most 

tumors were ductal carcinomas (88%), moderately differentiated (G2) (55.2%) and of any size with 

extension (pT4) (42.2%). Axillary nodal involvement (pN1-3) was presented in 53.4% of cases, and in 

only 9.6% was detected the presence of distant metastases (pM1). At the time of diagnosis, 38% of 

patients were classified as belonging to disease stage III. Most patients do not have a positive family 

history of cancer (92.8%) and other associated malignancies (91.6%). Estrogen and progesterone 

receptors were positive in 94% and 83.5%, respectively, and C-erbB-2 oncoprotein expression was 

present in 18.8% of cases. DNA content of tumoral cells was predominantly aneuploid (79.2%). 86.7% 

patients underwent surgery, and 54.5%, 63.6% and 32.7% received adjuvant hormonal therapy, 

radiotherapy and chemotherapy, respectively. Most patients (87.3%) do not conduct any type of 

neoadjuvant therapy.  

Results: During the study, 57 (33.7%) patients died due to MBC and 62 (37.3%) had disease 

recurrence. Median survival time of patients was 327 months and median time of remission was 132 

months. The 5- and 10-year overall survival rates were 70.1% and 56.7%, and corresponding disease-

free interval rates were 62.9% and 52.5%, respectively. In a univariate analysis (simple Cox 

regression), the variables that significantly affected the overall survival time were age, tumor size, 

lymph node status, distant metastases status, disease staging, the expression of the oncoprotein C-

erbB-2 combined with HER2/neu oncogene amplification by FISH test, and the treatments 

neoadjuvant therapy, surgery and adjuvant radiotherapy. Most variables that significantly affect the 

disease-free interval were the same as those affecting overall survival time, with the addition of 

progesterone hormone receptor expression, tumor differentiation and the hormonal therapy and 

chemotherapy adjuvant treatments. In a multivariate analysis (multiple Cox regression), a worse 

prognosis related to overall survival time was associated with the existence of nodal involvement 

(Relative risk=5.7), presence of distant metastases (RR=9.7), tumors of any size with extension 
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(RR=3.8) and patients aged between 70 and 89 years (RR=5.8). Regarding disease-free interval, the 

significant factors associated with higher risk of disease recurrence were age (RR40-69 years=8.8 and 

RR70-89 years=16.3), high grade (poorly differentiated) tumors (RR=2.6), presence of lymph node 

involvement (RR=5.7) and presence of distant metastases (RR=23.2). A smaller risk of disease 

recurrence was associated to a progesterone receptor positive expression (RR=0.21). Tumor size did 

not show to be a significant risk factor for disease recurrence. The risk of death due to MBC was 

similar in each selected area, being not possible to identify a pattern of spatial distribution of this risk 

that showed a relevant latent effect due to the geographic region. 

Conclusion: The results confirm the adverse prognostic value of older age and disease extension 

(tumor size, nodal involvement and presence of metastasis) in MBC. In addition, a tumor poorly 

differentiation and a lack of progesterone receptors seem to have influence in disease-free interval. 
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Resumo 
 
Introdução: O cancro da mama masculina (CMM) é uma doença rara correspondendo a cerca de 1% 

dos casos de cancro da mama e a menos de 1% das neoplasias no homem. Nos últimos anos tem 

vindo a verificar-se um aumento da sua incidência, o que tem contribuído para um interesse 

crescente no que concerne ao conhecimento e entendimento da doença. 

Objectivo: O objectivo geral deste estudo consiste em investigar o valor prognóstico de variáveis 

demográficas, clínico-patológicas, biomoleculares e relacionadas com o tipo de tratamento em 

relação ao tempo de sobrevivência global dos doentes e ao tempo de remissão da doença, o qual 

poderá contribuir para inferir sobre o tipo de terapia adequada, a resposta do tumor a um dado 

tratamento e a distribuição da sobrevivência global e do intervalo livre da doença em pacientes com 

CMM. 

Material: O conjunto de dados reporta-se a 166 doentes do sexo masculino com CMM, 

diagnosticados e tratados no Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, em Lisboa no período 

de 1970 a 2013. O tempo médio de seguimento dos doentes foi 81.9 meses (amplitude: 1-396 meses) 

após o diagnóstico do cancro e 71.6 meses (amplitude: 0-396 meses) após o tratamento da doença.  

As idades mediana e média dos doentes foram, respectivamente, de 66.5 e 64.9 anos (31-89 anos). 

A maioria dos tumores era do tipo ductal (88%), moderadamente diferenciados (G2) (55.2%) e de 

qualquer tamanho com extensão (pT4) (42.2%). 53.4% dos casos tinham envolvimento ganglionar 

axilar (pN1-3) e, em apenas 9.6% foi detectada existência de metástases à distância (pM1). À data do 

diagnóstico, 38% dos doentes foram classificados como pertencendo ao estadio III da doença. A 

maioria dos doentes não apresentava história familiar de cancro (92.8%) e outras neoplasias 

associadas (91.6%). 94% e 83.5% dos casos eram receptores de estrogénio e progesterona positivos 

e a expressão da oncoproteína C-erbB-2 foi positiva em 18.8%. O conteúdo de DNA nas células 

tumorais era predominantemente aneuplóide (79.2%). 86.7% dos doentes foram submetidos a 

intervenção cirúrgica e, 54.5%, 63.6% e 32.7% foram sujeitos a hormonoterapia, radioterapia e 

quimioterapia adjuvantes, respectivamente. A maioria (87.3%) não realizou qualquer tipo de terapia 

neoadjuvante. 

Resultados: No decorrer do estudo, 57 (33.7%) doentes morreram devido ao CMM e 62 (37.3%) 

tiveram recidiva da doença. O tempo mediano de sobrevivência dos doentes foi de 327 meses e o 

tempo mediano de remissão da doença foi de 132 meses. Aos 5 anos e 10 anos, a taxa de 

sobrevivência global foi de 70.1% e 56.7%, e a correspondente taxa do intervalo livre da doença foi 

de 62.9% e 52.5%, respectivamente. Na análise univariada (regressão de Cox simples), as variáveis 

que afectaram significativamente o tempo de sobrevivência global foram a idade, o tamanho do 

tumor, o status ganglionar, as metástases à distância, o estadiamento da doença, a expressão da 

oncoproteína C-erbB-2 em conjunto com a amplificação do oncogene HER2/neu pelo teste FISH e os 

tratamentos terapia neoadjuvante, cirurgia e radioterapia adjuvante. A maioria das variáveis que 

afectaram significativamente o intervalo livre da doença foram as mesmas que afectaram o tempo de 

sobrevivência, com adição da expressão dos receptores hormonais de progesterona, do grau de 
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diferenciação do tumor e dos tratamentos hormonoterapia e quimioterapia adjuvantes. Na análise 

multivariada (regressão de Cox múltipla), os factores associados a um pior prognóstico em relação ao 

tempo de sobrevivência são a existência de envolvimento ganglionar (Risco relativo=5.7), a existência 

de metástases à distância (RR=9.7), tumores de qualquer tamanho com extensão (RR=3.8) e idade 

compreendida entre os 70 e 89 anos (RR=5.8). Em relação ao intervalo livre de doença, os factores 

de risco significativos associados à recidiva da doença foram a idade (RR40-69 anos=8.8 e RR70-89 

anos=16.3), a pouca diferenciação do tumor (RR=2.6), a existência de envolvimento ganglionar 

(RR=5.7) e a existência de metástases à distância (RR=23.2). Um menor risco de recidiva foi 

associado à expressão positiva dos receptores de progesterona (RR=0.21). O tamanho do tumor não 

demonstrou ser um factor de risco significante para a recorrência da doença. Os riscos de morte 

devido ao CMM foram similares em cada uma das áreas em estudo, por isso não foi possível 

identificar um padrão espacial de distribuição desses riscos que mostrasse um efeito latente relevante 

devido à região geográfica. 

Conclusão: Os resultados confirmam o significado prognóstico desfavorável da idade e da extensão 

da doença (tamanho do tumor, envolvimento ganglionar e metástases à distância) no CMM. Além 

disso, a pouca diferenciação do tumor e a ausência de receptores de progesterona parecem ter 

influência no intervalo livre da doença. 
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1. Introdução 
 
O cancro da mama é um tipo de neoplasia maligna pouco comum entre os homens a nível mundial. 

Sendo uma doença rara nos homens, existe pouca informação acerca dela e os procedimentos 

empregues nos doentes com carcinoma da mama masculina (CMM) baseiam-se, em geral, naqueles 

utilizados em doentes com carcinoma da mama feminina (CMF). Todavia, o facto de se estar a 

verificar nos últimos anos um aumento da sua incidência [1], tem contribuído para um interesse 

crescente no que concerne ao conhecimento e entendimento da doença, pois embora se saiba que o 

CMM partilhe algumas similaridades com o CMF, existem diferenças acentuadas na sua etiologia, 

prognóstico e sobrevivência. 
 

Vários factores de risco têm sido investigados de modo a precisar o prognóstico da doença e, 

consequentemente a sobrevivência dos doentes e recorrência da doença. Tal como acontece nas 

mulheres, os indicadores prognósticos mais importantes são o envolvimento ganglionar e o tamanho 

do tumor na altura do diagnóstico.
 
Homens com comprometimento dos gânglios axilares, em geral, 

possuem um pior prognóstico, estando-lhes associado um risco de morte pelo menos 50% superior 

em relação aos demais doentes [1].
 
Da mesma maneira, uma evolução mais desfavorável está 

associada a casos onde os tumores apresentam maiores dimensões [2]. Para além destes factores, 

outros que se destacam são a idade no momento do diagnóstico, o grau histológico, a existência de 

metástases à distância, a expressão dos receptores hormonais de estrogénio e progesterona e a 

ploidia do DNA.  

Alguns estudos sugerem um pior prognóstico para o cancro da mama em homens em relação ao das 

mulheres. Porém, quando homens e mulheres são pareados em relação à idade e estadiamento da 

doença, apresentam prognósticos semelhantes [3]. A justificação para essa potencial associação com 

pior prognóstico parece advir do facto de os tumores da mama nos homens serem diagnosticados 

num estadio clínico e idade mais avançados, levando a maior morbilidade. 

Compreender quais os factores de prognóstico e preditivos associados ao CMM é essencial para que 

se possa inferir sobre o tipo de terapia adequada, a resposta do tumor a um dado tratamento e a 

sobrevivência global ou remissão da doença. Assim, o objectivo principal deste estudo é determinar a 

distribuição de sobrevivência e de recidiva da doença, bem como investigar os factores preditivos e 

de prognóstico relativos aos homens com cancro da mama admitidos no Instituto Português de 

Oncologia (IPOLFG), em Lisboa, entre os anos de 1970 e 2013. 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos e mais alguns anexos. O capítulo 1 apresenta i) uma 

introdução ao problema e aos objectivos genéricos da dissertação, ii) uma descrição dos diversos 

capítulos e iii) as conclusões da dissertação. 

O capítulo 2 reporta-se ao enquadramento teórico da tese estruturado em 6 secções: 2.1) 

Epidemiologia, 2.2) Etiologia e factores de risco, 2.3) Diagnóstico e características clínicas e 

patológicas, 2.4) Tratamento, 2.5) Factores de prognóstico e sobrevivência e 2.6) Objectivos do 

estudo, ou seja, da dissertação. Nas duas primeiras secções começa-se por apresentar a 

epidemiologia do CMM, passando depois à etiologia e factores de risco que lhe estão subjacentes. 

Na secção 2.3 são descritas as características da doença, quer em termos clínicos quer em termos 
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patológicos e enumerados os seus meios de diagnóstico. Os procedimentos em termos de 

terapêuticas utilizadas para o tratamento do CMM encontram-se descritos na secção 2.4, sendo que 

na secção 2.5 são retratados os factores de prognóstico associados ao CMM e a sua interligação 

com a sobrevivência e remissão da doença. O capítulo 2 termina com a secção 2.6 dedicada à 

definição do problema, i.e., ao problema genérico em estudo, dando destaque às suas questões 

específicas, tais como: determinação do perfil dos doentes diagnosticados com CMM, determinação 

das curvas de sobrevivência global e intervalo livre da doença, tendo em conta as características 

demográficas, clínicas, patológicas e moleculares da amostra, bem como a identificação dos factores 

de prognóstico associados à sobrevivência e remissão do CMM. 

O capítulo 3 começa por abordar os procedimentos utilizados para a recolha dos dados, 

apresentando de seguida uma análise descritiva da amostra em estudo. Na secção 3.1 apresenta-se 

o tipo de estudo e a problemática da escolha da amostra, justificando as escolhas nas análises 

realizadas. Na secção 3.2, expõe-se a forma como se desenvolveu o instrumento de recolha de 

dados, dando ênfase à escolha de variáveis e categorias para a análise descritiva e de sobrevivência 

e faz-se uma caracterização geral da amostra, após o que se segue a análise descritiva referente aos 

perfis de sobrevivência e de intervalo livre de doença dos doentes com CMM. O capítulo termina com 

uma descrição teórica dos testes de independência utilizados para inferir sobre a associação entre as 

variáveis explicativas 2 a 2, i.e., o teste do Qui-Quadrado de Pearson e o teste Exacto de Fisher, bem 

como a apresentação dos respectivos valores-p quando se testou a independência entre as variáveis 

explicativas 2 a 2. 

O capítulo 4 inicia-se com a descrição e apresentação dos resultados da análise de sobrevivência 

dos doentes com CMM, após o que se segue a avaliação da adequação do modelo ajustado. Na 

secção 4.1 faz-se a apresentação quer dos conceitos fundamentais em análise de sobrevivência, 

quer das técnicas não paramétricas utilizadas neste tipo de análise, assim como os resultados 

associados a cada uma das variáveis. Esta secção acaba com uma descrição teórica do modelo 

semi-paramétrico de Cox e, posteriormente a apresentação dos resultados desta análise de 

sobrevivência. A secção 4.2 dedica-se aos resultados da adequação dos modelos ajustados, 

fazendo-se uma análise de resíduos de modo a avaliar a existência de observações mal ajustadas e 

testando-se a suposição de proporcionalidade de riscos do modelo de Cox. A secção 4.3 lida com a 

abordagem bayesiana utilizada para determinar um padrão espacial do risco de morte, recorrendo ao 

modelo paramétrico de Weibull. 

O capítulo 5 faz uma súmula dos resultados obtidos neste estudo, comparando com resultados 

prévios de outros estudos. O texto desta dissertação conclui-se com 3 anexos. No primeiro, 

apresenta-se um conjunto de funções úteis em análise de sobrevivência, no segundo, as tabelas de 

contingência 2x2 para detectar associações entre as variáveis definidas e, no terceiro os ficheiros 

input e output do modelo implementado no WinBUGS.  

Os resultados do estudo estão condicionados pelo tipo de amostra a qual, por englobar doentes 

diagnosticados e tratados num intervalo de tempo muito longo, e ter sido adquirida por diferentes 

clínicos tem limitações inerentes, como a não aquisição completa de informação e a presença de 
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alguma susceptibilidade em algumas variáveis. Particularmente, algumas das técnicas utilizadas para 

adquirir esses dados foram utilizadas de forma intermitente e outras somente a partir de uma 

determinada altura. Assim, existem algumas variáveis que não possuem informação em mais de 

metade dos casos.  
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2. Enquadramento Teórico 
 

2.1. Epidemiologia 

 
O cancro da mama masculina é uma doença rara, correspondendo a cerca de 1% de todos os casos 

de cancro da mama e a menos de 1% das neoplasias no homem [4–6].  Nos Estados Unidos da 

América, as estimativas para o ano de 2013 apontam que ocorrerão 2.240 (1%) novos casos de 

cancro da mama em doentes do sexo masculino dos quais 410 (18.3%) resultarão em morte [7].
 

Embora incomum nos homens, nos últimos anos tem vindo a verificar-se um aumento da sua 

incidência [8].  

Vários estudos indicam diferenças nas taxas de ocorrência de CMM dependendo da área geográfica 

e grupo étnico [1, 9, 10].
 
Em países do continente africano, como a Zâmbia, o Egipto e o Uganda 

foram registadas taxas anuais de incidência elevadas, variando de 5% a 15% de todos os casos de 

cancro da mama. Estes números elevados foram atribuídos a doenças infecciosas endémicas, tais 

como a hepatite B/C ou a bilhardiase que causam danos no fígado, podendo originar 

hiperestrogenismo [8, 11]. Também na Europa, em países nórdicos como a Dinamarca, Noruega e 

Finlândia, assim como na América do Norte, verificou-se um aumento da incidência da doença [4, 8, 

12].
 
Pelo contrário, no continente asiático, em particular no Japão a incidência do CMM é baixa, 

correspondendo a menos de 5 casos por um milhão de habitantes [11, 13]. 

Homens de etnia judaica, independentemente do local onde residem, apresentam maiores taxas de 

incidência (2 a 3 casos por cada 100 mil habitantes ao ano) [14].
 
Aquando do diagnóstico, homens de 

raça negra tendem a ter uma maior taxa de ocorrência e idade inferior comparativamente aos homens 

de raça branca [9, 15]. Todavia, em alguns estudos verificou-se também uma menor ocorrência de 

CMM em homens negros, em geral [16]. 

A idade média dos homens aquando do diagnóstico é, aproximadamente, 65 anos [1, 6, 12], 

constatando-se que corresponde a uma idade de diagnóstico mais tardia do que a verificada nas 

mulheres [4, 6, 10]. Sabe-se que a prevalência do CMM aumenta com a idade, sendo rara em faixas 

etárias jovens [1, 5].
 
A distribuição da idade de diagnóstico nos homens é unimodal com incidência 

máxima nos 71 anos, contrariamente ao que ocorre nas mulheres em que essa distribuição é 

bimodal, com as modas por volta dos 52 anos e 71 anos. Deste modo, o CMM comporta-se de modo 

semelhante ao CMF em mulheres pós-menopáusicas [17]. Estudos indicam que em homens negros, 

a distribuição etária é, tal como nas mulheres, bimodal com máximos nos 56 e 71 anos [17]. 

2.2. Etiologia e factores de risco 

 
À semelhança do que acontece noutros tipos de cancro, a etiologia do CMM é desconhecida. Porém, 

são conhecidos alguns factores que estão associados a um maior risco da sua ocorrência. Alguns 

desses factores são similares aos das mulheres. 
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2.2.1. Factores genéticos 

 
Apesar de não serem idênticos, os factores genéticos para o risco de CMM são similares aos de 

CMF, como acontece com uma história familiar de cancro positiva [15, 18, 19].
 
Briton et al. [15], 

verificaram um aumento do risco de CMM em doentes com familiares de 1º grau com cancro, sendo 

particularmente alto o risco para homens com uma irmã afectada pela doença, possivelmente 

reflectindo a influência da partilha de factores de risco genéticos e ambientais.
 
Adicionalmente, Ewertz 

et al. [19] apontaram que o risco de CMM era maior caso houvesse um ou mais parentes com CMF, 

constatando-se que o risco era cerca de 9.7 vezes superior nos casos de a irmã e a mãe terem 

cancro [15].
 

Além disso, há um maior risco no desenvolvimento de outras neoplasias entre pacientes com CMM, 

indicando, assim, uma predisposição genética ao cancro [20, 21]. Satram-Hoang et al. [22] afirmaram 

que homens diagnosticados com cancro da mama primário possuem um risco de desenvolver um 

cancro secundário 16% superior comparativamente à população masculina em geral.
 
Verifica-se 

também que em homens com CM, há um risco 30 vezes maior de desenvolvimento de cancro 

contralateral [23]. 

As alterações genéticas, como as mutações nos genes supressores de tumor, BRCA1 e BRCA2, que 

têm origem hereditária autossómica dominante, também estão envolvidas na etiologia do CMM [24–

26]. Tal como no CMF, as mutações no gene BRCA1 são raras, existindo mesmo estudos nos quais 

não se registaram portadores dessas mutações [27, 28]. Por outro lado,
 
o risco de desenvolvimento 

de cancro em homens que apresentam mutações nesse gene é inferior ao verificado nas mulheres 

[18]. No que diz respeito ao gene BRCA2, observa-se que as mutações nesse gene são mais 

frequentes em casos de CM, em comparação às do gene BRCA1 [24, 27–29], constatando-se num 

estudo recente que 12.2% e 1.1% dos indivíduos com CM, respectivamente, eram portadores de 

mutação no gene BRCA2 e BRCA1 [30].
 
O risco de desenvolvimento de CMM é também superior em 

homens portadores de mutação no gene BRCA2 em relação aos portadores de mutação no BRCA1 

[31]. Adicionalmente, não existem evidências que as mutações em ambos os genes estejam 

relacionadas com uma história familiar de cancro positiva [26, 28, 32].
 

Outros genes têm sido estudados com o intuito de averiguar uma possível relação com o CMM. Uma 

variante do gene CHEK2, que é o responsável pela mediação da resposta celular à danificação do 

DNA, denominada CHEK2*1100delC tem sido associada a uma predisposição para o CMM [33].
 

Particularmente, foi determinado que a mutação no CHEK2 confere um risco 10 vezes superior de 

desenvolvimento do CM nos homens que não apresentam mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, 

correspondendo a 9% dos casos [34]. Todavia, alguns estudos sugerem que a variante 

CHEK2*1100delC pode não corresponder a uma fracção significativa dos casos de CMM.
 
Num 

estudo realizado na Finlândia, apenas 1.8% dos doentes tinham a mutação no gene CHEK2 [35], 

enquanto que nenhum dos 54 e 188 casos de CM diagnosticados em homens israelitas e 

americanos, respectivamente, apresentavam mutação [36, 37]. Também foi verificada uma forte 

associação entre a variante CHEK2*1100delC e o facto de o cancro ser bilateral [38].
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O gene AR, que codifica o receptor de androgénios, tem um papel preponderante na predisposição 

de CMM. Na maioria dos estudos não foi encontrada nenhuma associação significativa entre as 

repetições da poliglutamina (CAG) na área codificante do exão 1 do gene e o desenvolvimento de 

CMM [39, 40]. Apenas num estudo, foi observado a existência dessas longas repetições somente nos 

casos de CMM [41].  

Outros genes que se suspeitam estar relacionados com o risco de desenvolvimento de CMM são o 

CYP17 e o PALB2. O primeiro é responsável pela codificação do citocromo P450c17α, uma enzima 

que está envolvida na síntese de estrogénios e androgénios. Um polimorfismo correspondente à 

substituição da timina por citosina no gene dá origem a uma variante que se pensa estar associada 

ao risco aumentado de CMM [42]. Contudo, muitos dos resultados são inconclusivos, visto os 

tamanhos das amostras serem pequenos. Já o PALB2 é um gene supressor de tumores que interage 

com o gene BRCA2 para reparar o DNA danificado e manter a taxa de divisão e crescimento celular. 

Não existem evidências de que mutações neste gene estejam associadas a um risco aumentado de 

CMM [43, 44]. Tendo em conta que mutações no gene supressor de tumor PTEN contribuem para o 

desenvolvimento do CMF, acredita-se que também este seja um factor de risco para o 

desenvolvimento de CMM [45]. 

Por fim, outras mutações que aumentam o risco de CMF, como por exemplo, nos genes BRIP, 

RAD51C não aparentam aumentar o risco de CMM [46, 47], e polimorfismos no receptor de vitamina 

D também não parecem estar relacionados com o risco de desenvolver CMM [48].  

2.2.2. Factores hormonais 

 
Os CMM são extremamente sensíveis a alterações hormonais, tal como acontece nos CMF. 

Particularmente, nas situações que levam a um desequilíbrio da razão estrogénios/androgénios ou 

estrogénios/testosterona.  

O Síndrome de Klinefelter caracteriza-se por um cariótipo 47XXY e ocorre em cerca de 1 em 1000 

homens [49]. Doentes com esta síndrome têm associado disgenesia testicular e ginecomastia, bem 

como, aumento dos níveis de gonadotrofinas e redução das concentrações de androgénios e 

testosterona [49]. O risco de CMM nestes indivíduos é de 20 a 50 vezes superior em relação à 

população em geral [50, 51].
 
Também a administração exógena de estrogénio e testosterona, como 

por exemplo, por parte de transexuais
 
ou no tratamento hormonal do cancro da próstata com 

finasteride
 
[52, 53] ou hipogonadismo [54],

 
está associada a um maior risco de desenvolvimento de 

CMM.  

A obesidade é uma das causas mais frequentes de hiperestrogenismo no homem, como resultado do 

aumento dos níveis de estrogénios. Constata-se que homens com mais peso possuem um risco 2 

vezes superior em relação aos homens com peso normal [19, 50, 55], sendo esse risco 3.4 vezes 

superior caso o peso seja superior a 80 kg [55].
 
Em indivíduos mais altos foi reportada uma maior 

ocorrência de CMM [19, 56], estando associado um risco 5.7 vezes superior em homens com mais de 

1.70 m em relação aos homens com menos de 1.65 m [55].
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A ginecomastia que se caracteriza por um aumento do tecido glandular da mama como factor de risco 

para o CMM permanece incerta. A sua incidência em doentes com CMM não parece ser maior do que 

naqueles sem a doença [57].  

Outros factores de risco do CMM derivados de alterações nas concentrações hormonais são as 

anormalidades testiculares, incluindo, hérnias inguinais congénitas, orquite/parotidite, orquiectomia e 

criptorquidia [50]. Doenças no fígado, como a cirrose, provocam danos no fígado, resultando num 

estado de hiperestrogenismo [58]. Embora tenha-se verificado que a ocorrência de CMM em doentes 

com cirrose era maior, mais estudos necessitam de ser feitos para estabelecer a associação entre o 

CMM e a cirrose [50].  

2.2.3. Factores associados ao estilo de vida 

 

Como na mulher, o consumo de álcool parece representar um factor de risco para o desenvolvimento 

de CM nos homens, havendo um aumento no risco de 16% por cada incremento de 10g/dia de álcool 

[59]. Adicionalmente, também foi observado que o risco de desenvolvimento de CMM em indivíduos 

que consomem mais de 90 g/dia de álcool é cerca de seis vezes superior em relação aos 

consumidores leves, que ingerem menos de 15 g/dia de álcool.
 
Contudo, na maioria dos estudos não 

se encontraram evidências de associação entre a ingestão de álcool e o risco de desenvolvimento de 

CMM [60–62].
 
O consumo de tabaco não revela ser um factor de risco para o desenvolvimento de 

CMM, nem existe um gradiente de risco associado com a intensidade ou duração do seu consumo 

[15, 56, 61]. 

Diversos estudos têm sido feitos para investigar o efeito do consumo de determinados alimentos, em 

particular o consumo de carne vermelha no desenvolvimento do CMM, contudo os resultados são 

inconsistentes. Foi observado um aumento de risco não significativo em indivíduos que consomem 

carne vermelha mais de sete vezes por semana [56].
 
A evidência de que o consumo de frutas e 

vegetais possa ser um factor protectivo permanece inconsistente. Um estudo indica que o consumo 

desses alimentos não está associado a uma redução significativa do risco da doença significativa 

[62], contudo outros estudos sugerem que tem um efeito protector [56].
 
 

Tal como na mulher, foi encontrada uma relação entre a prática de exercício físico e o CMM. A 

inactividade física está associada a um maior risco de desenvolver CMM [56], verificando-se que 

indivíduos com rotina física activa possuem metade do risco de desenvolver CM relativamente aos 

que não praticam actividade regularmente [15]. 

2.2.4. Factores ambientais e ocupacionais 

 
Actualmente tem-se dado especial atenção ao papel dos factores ambientais e ocupacionais no 

desenvolvimento do CMM.  

Como o que acontece nas mulheres, a exposição a radiações ionizantes estabelece-se como um 

factor de risco de CMM. Vários estudos mostraram que o risco de CM aumenta nos homens expostos 

repetida e prolongadamente a fluoroscopias na zona do tórax e que estão sujeitos a muitos exames 
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de raios-X [63]. Também há relato de aumento do número de casos de CMM em sobreviventes da 

explosão da bomba atómica [64].
  

A exposição a campos electromagnéticos parece estar associada a um maior risco de 

desenvolvimento do CMM [65].
 
Contudo a maioria dos estudos mostra não existir associação entre o 

risco de CMM e a exposição a campos electromagnéticos [66, 67]. Por outro lado, homens que 

trabalhem em locais que envolvam exposição a altas temperaturas [66]
 
e confecção de sabonetes e 

perfumes [66, 68] apresentam um risco mais elevado de desenvolver cancro. Existem evidências 

também para indivíduos que trabalham na venda de veículos motorizados [66, 69], produção de papel 

[69], impressão de jornais [68] e ferrovias
 
[65]. 

Em alguns estudos, foi encontrado um certo grau de risco associado à exposição a produtos 

químicos, tais como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos [69], mas ainda permanece incerta a 

sua relação com o CMM [66, 67].  

2.3. Diagnóstico e características clínicas e patológicas 

2.3.1. Características clínicas e diagnóstico 

 

O sintoma e sinal clínico mais comum de CMM consiste num nódulo indolor situado na zona abaixo 

da aréola e centralmente (Figura 2.1) [70–72]. Outros sintomas iniciais podem incluir envolvimento do 

mamilo, muitas vezes com retracção e/ou ulceração e/ou sangramento [2, 72–74].
 
À semelhança das 

mulheres, existe uma maior preponderância de localização dos tumores na mama esquerda [74, 75], 

e uma reduzida frequência de casos de cancro bilateral [72, 76, 77]. A doença de Paget é incomum, 

sendo o primeiro sinal de CMM em apenas 1 a 5 % dos casos [2, 77, 78]. 

Aquando do diagnóstico da doença é de extrema importância investigar a história familiar e clínica do 

doente, e.g., a existência de ginecomastia em alguns doentes com CMM [71, 73, 74]. Num estudo, 

observou-se que mais de 40% dos doentes tinham ginecomastia [77], enquanto que noutro, em todos 

os doentes com ginecomastia (à excepção de um), os cancros eram bilaterais [76]. Foi encontrada 

uma frequência de casos de CMM reduzida ou, mesmo nula em homens com histórico de exposição 

à radiação ou com síndrome de Klinefelter [73, 74]. Na maioria dos casos de CMM, a história familiar 

de cancro é negativa [2, 74, 79], enquanto que 25.9% dos casos de CMM estavam relacionados com 

a existência de antecedentes familiares de 1º grau do sexo feminino com cancro na mama ou ovário 

[24].
 
 

Comparativamente às mulheres, os homens apresentam estádios mais avançados da doença, 

havendo maior número de casos com metástases à distância e com status ganglionar positivo [1, 80].
 

A maioria dos doentes apresenta estádio da doença II ou III-IV [2, 71, 72] e tamanho de tumor 

superior a 2 cm [74, 81, 82] ou já com extensão metastática [71]. Há ainda ausência de metástases à 

distância entre 70% e 87% dos casos [71, 74],
 

sendo que a frequência de casos já com 

comprometimento dos gânglios axilares varia de 31% a 67% [2, 5, 71, 73, 76, 81–84].  
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Figura 2.1: Sinal clínico mais comum no diagnóstico de CMM 

 

O diagnóstico do CMM geralmente apresenta um atraso considerável em relação ao início dos 

sintomas. Tal facto tem sido justificado pela raridade da doença e pelo baixo índice de suspeição dos 

médicos e doentes [85].
 
Estudos indicam um atraso mediano de 6 a 10 meses [72, 76, 78, 86].  

Para além da história clínica do doente, outros procedimentos utilizados para diagnosticar o CMM, tal 

como nas mulheres, baseiam-se em métodos de imagem e no estudo anatomopatológico. 

As lesões clinicamente suspeitas devem ser avaliadas, numa primeira fase, por mamografia [87]. Este 

é um exame que permite a detecção precoce do cancro da mama, detectando tumores com uma 

sensibilidade de 92-100% e uma especificidade de 90% [87, 88]. A mamografia revela ser um exame 

muito preciso no diagnóstico de ginecomastia benigna [87, 89, 90].
 

A ultrasonografia é um método complementar à mamografia, sendo utilizado para confirmar se o 

resultado positivo detectado pela mamografia é mesmo um tumor [87] e, para fornecer informações 

acerca do envolvimento nodal [2]. Dos poucos estudos feitos para avaliar o impacto do uso da 

ressonância magnética (RM) na detecção do CMM, conclui-se que as características dos tumores 

masculinos parecem ser semelhantes aos das mulheres, sendo aconselhada a realização desta 

técnica quando existe ambiguidade nos resultados obtidos pelos métodos convencionais [91, 92].  

Após o diagnóstico por métodos de imagem, qualquer massa suspeita deve ser sujeita a biópsia para 

confirmar a presença de malignidade no tumor. A biópsia por agulha fina ou punção aspirativa são as 

técnicas mais indicadas, uma vez que podem evitar procedimentos cirúrgicos desnecessários ou 

ajudar no seu planeamento (e.g., biópsia do gânglio sentinela) [93]. 

2.3.2. Características histopatológicas e moleculares 

 
O estudo anatomopatológico dos tumores da mama masculina revela que a grande parte dos 

tumores, cerca de 90%, são invasivos [77], sendo o tipo histológico predominante o ductal invasivo, 

que corresponde a mais de 90% dos casos [1, 71, 72]. Devido à ausência de unidades lobulares na 

mama masculina, o tipo lobular é bastante raro [50, 71, 94], acometendo apenas 1.5% dos cancros 

invasivos, enquanto que na mulher mais de 10% dos cancros são deste tipo [1, 95]. Outros subtipos 

de cancros invasivos com frequências reduzidas são os papilares e os mucinosos [24, 50, 94]. Já os 
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cancros in-situ (10% dos CM) apresentam padrões de crescimento variado, onde o tipo mais comum 

é o papilar [2, 75]. Tal como acontece nas mulheres, a maioria dos tumores é de baixo grau (I-II), com 

predomínio do grau intermédio (II) [5, 24, 71, 82, 96].
 

Os CMM apresentam elevada expressão de ambos os receptores hormonais de estrogénio e 

progesterona. Cerca de 75-91% e 50-82% dos cancros expressam receptores de estrogénio e 

progesterona, respectivamente [1, 2, 24, 73, 81, 83, 84]. Constatou-se ainda que a sua expressão é 

superior em relação ao CMF, e que, similarmente, ela aumenta com a idade [1, 17, 81].
 
Em contraste, 

acredita-se que o oncogene HER2 é menos expresso em homens do que em mulheres [81, 97]. A 

sua expressão varia de 2% a 42% [26, 48, 83, 85, 87, 100, 102]. O papel do receptor de androgénios 

ainda permanece incerto no CMM, mas acredita-se que não é determinante no prognóstico da 

doença. As taxas de positividade associadas a este receptor variam de 34% a 95% [79, 82, 99].
 

Para além destes, outros factores biomoleculares indicativos de CMM são as proteínas supressoras 

de tumor p53 e p21 e a ploidia do DNA. Estudos indicam que a maioria dos tumores apresentam 

taxas de negatividade e positividade do p53 e p21 superiores às das mulheres, respectivamente, 

possuindo geralmente um perfil aneuplóide do DNA [45, 75, 81, 84].
 
 

Como na mulher, as alterações genéticas são comuns no CMM. Actualmente, pouco é conhecido 

acerca das características imunofenotípicas do CMM tendo em conta a existência de mutações nos 

genes BRCA1 ou BRCA2. Os doentes com mutações no gene BRCA2 parecem estar 

significativamente associados com a positividade do marcador C-erbB-2 e com graus de 

diferenciação altos [24].
 

2.4. Tratamento 

 

Actualmente existem várias opções de tratamento para o cancro da mama masculina. O factor mais 

importante para a escolha do tratamento baseia-se no estadiamento da doença, contudo também é 

relevante considerar o tipo de tumor e o estado geral de saúde do doente. 

 
2.4.1. Tratamento local 

 
2.4.1.1. Cirurgia 

 

O tratamento cirúrgico do CMM em estádios precoces segue os mesmos princípios do CMF, 

consistindo em cirurgia conservadora e mastectomia [72, 100, 101].
 

Embora, o tratamento 

preferencial nos anos iniciais fosse a mastectomia radical, onde havia uma remoção total da mama, 

músculos do peito e todos os gânglios linfáticos da axila, há actualmente procedimentos menos 

invasivos, tais como: i) mastectomia radical modificada, no qual a mama e os gânglios são retirados, 

havendo preservação de um ou ambos os músculos peitorais, e ii) mastectomia total simples, onde a 

mama e a pele adjacente são retiradas, havendo preservação dos gânglios linfáticos [16, 72, 101, 

102].
 
Uma série de estudos indicou não existir uma melhoria nas taxas de sobrevivência global e 

remissão da doença quando os doentes eram submetidos a procedimentos mais radicais [2]. 
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A cirurgia conservadora, particularmente a tumorectomia isolada é aconselhada em casos no estádio 

I ou de cancros do tipo in-situ [16, 100]. Este é um procedimento no qual há apenas a remoção do 

tumor e de uma margem de tecido mamário adjacente, sendo que a quantidade de tecido que é 

retirada depende do tamanho do tumor e do tamanho da mama a tratar. Como na mulher, verifica-se 

que doentes submetidos apenas a tumorectomia têm taxas de recorrência elevadas, que são 

reduzidas com a realização de radioterapia [2]. Contudo, existem dificuldades técnicas na adopção 

deste método em doentes do sexo masculino devido à localização central ou retroareolar do tumor 

primário em conjunto com a ausência de parênquima da mama, que tornam a ressecção difícil [103]. 
 

A avaliação cirúrgica dos gânglios axilares é uma componente essencial na terapia primária do CMM, 

uma vez que um dos factores de prognóstico mais relevante é o seu envolvimento. Homens com 

omissão da dissecação dos nódulos linfáticos estão associados a um pior prognóstico [2, 104]. Em 

13% dos doentes sem dissecação axilar houve desenvolvimento de recidivas locais, enquanto que 

estas ocorreram em apenas 1.2% dos doentes que realizaram a dissecação [2]. Todavia, este 

procedimento está relacionado com algumas complicações, tais como parestesias e redução da 

mobilidade, havendo um risco significativo de morbilidade. Deste modo, em doentes mais velhos ou 

num estado de saúde débil este procedimento é muitas vezes preterido [100].  

Posto isto, como nas mulheres, a biópsia do gânglio sentinela (BGS) tem sido adoptada como 

procedimento padrão para a avaliação do envolvimento ganglionar [105–108]. Foram associadas 

taxas de detecção do nódulo sentinela próximas de 100% [105–107]. Num estudo foi constatado que 

em doentes do sexo masculino com cancro no gânglio sentinela tinham uma maior probabilidade de 

conter cancros noutros gânglios axilares em relação a doentes do sexo feminino [107]. Após a BGS, 

não se registaram recorrências em doentes com CMM aos 28 meses de follow-up [106]. 

 

2.4.1.2. Radioterapia adjuvante 
 

Os critérios de realização de radioterapia após a mastectomia em doentes com CMM são 

extrapolados dos do CMF [109]. Inicialmente, a radioterapia era efectuada nos casos em que não 

havia remoção total do cancro na cirurgia, mas após o ano de 1982, esta passou a ser feita de forma 

rotineira após a mastectomia ou cirurgia conservadora [16, 71, 72, 100, 102]. A realização de 

radioterapia adjuvante está associada a uma diminuição de recidivas locais, contudo não foi 

verificado a existência de benefícios em termos da sobrevivência [2, 104, 110]. Homens com tumores 

superiores a 5 cm ou com quatro ou mais nódulos linfáticos comprometidos usualmente recebem 

radioterapia após mastectomia [100]. 

2.4.2. Tratamento sistémico 

 
À semelhança do que acontece nas mulheres com CM, o CMM pode metastizar para outras partes do 

corpo, como o fígado, pulmões, cérebro e osso. O tratamento tradicional da doença metastática 

consistia anteriormente em intervenções cirúrgicas, como a orquiectomia, adrenalectomia ou 
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hipofisectomia, que originavam alterações hormonais, mas que levavam a uma resposta positiva em 

55-80% dos casos, dependendo do procedimento utilizado.
 
 

 
2.4.2.1. Quimioterapia adjuvante 
 
Ao longo dos anos tem vindo a verificar-se um aumento da utilização de quimioterapia em doentes 

com CMM [100].
 
Em geral usa-se uma aproximação semelhante à do CMF para a quimioterapia na 

doença metastática do CMM, sendo as combinações de fármacos mais usuais a ciclofosfamida, 

metotrexato e fluorouracil e ciclofosfamida, adriamicina e fluorouracil [2, 16, 104]. Tal como para a 

radioterapia, embora não existam muitos estudos acerca da eficácia da quimioterapia após os 

procedimentos cirúrgicos nos casos de CMM, verifica-se uma redução do risco de recidiva e morte 

em doentes que são submetidos a este tratamento [102, 104, 111]. A taxa de sobrevivência global 

aos 5 anos é superior a 80% e o tempo mediano de follow-up é 42 meses em doentes diagnosticados 

com estádio II e tratados com a combinação de fármacos ciclofosfamida, metotrexato e fluorouracil 

[111]. A maioria dos casos submetidos a este tipo de terapia é de homens com tumores de grau mais 

elevado, com comprometimento ganglionar e mais jovens [16, 71, 100]. A quimioterapia adjuvante 

deve ser considerada em situações de risco intermédio ou elevado de desenvolvimento do cancro 

primário [71] e, também, em situações de progressão rápida da doença ou perante a não resposta do 

doente ao tratamento hormonal, actuando, assim como terapia paliativa [72].  

 
2.4.2.2. Hormonoterapia adjuvante 
 
A terapia hormonal é uma componente muito importante do tratamento do CMM, uma vez que, como 

previamente mencionado, a maioria dos cancros apresentam positividade para os receptores de 

estrogénio e progesterona. Com o decorrer dos anos houve um aumento do uso da hormonoterapia, 

em particular recorrendo a um modulador selectivo do receptor de estrogénio, o tamoxifeno durante 

normalmente 5 anos [2, 70, 100, 112], que garante uma resposta positiva em mais de 80% dos casos 

[113]. Dos estudos realizados, verifica-se uma maior sobrevivência e remissão nos doentes sujeitos a 

hormonoterapia adjuvante com tamoxifeno em relação aos que não foram sujeitos ao tratamento [72, 

73, 102, 112, 114]. Contudo, a tolerância nos homens ao tamoxifeno é pouco conhecida, sendo os 

principais efeitos secundários trombose venosa, redução da líbido e impotência [71].
 
Constata-se 

ainda que doentes com terapia hormonal foram os que apresentaram resposta positiva dos 

receptores hormonais e que tinham idades mais avançadas [100].
 

Ao contrário do que acontece nas mulheres, o papel dos inibidores de aromatase no tratamento 

adjuvante do CMM permanece incerto. Existe apenas evidência de resposta ao tratamento com 

anastrozol e letrozol para doença metastática, assim como o seu uso em doentes com mais 

comorbilidades [100].  

2.5. Factores de prognóstico e sobrevivência 

 
Em termos gerais, o CMM está associado a um pior prognóstico relativamente ao CMF [6, 10, 72, 

114]. Isso tem sido atribuído à idade mais avançada aquando do diagnóstico e ao atraso da detecção 
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do cancro [6]
.
 Contudo, há estudos a revelar que, quando homens e mulheres são ajustados em 

termos de idade e estádio da doença, sobretudo estádios mais avançados, não existem diferenças 

significativas nas suas taxas de sobrevivência [1, 10, 114]. As taxas de sobrevivência global e de 

intervalo livre da doença nos doentes com CMM variam entre estudos realizados (Tabela 2.1). 

Nomeadamente, as taxas de sobrevivência global aos 5 anos diferem quando os indivíduos são 

agrupados de acordo com o estádio da doença, i.e., 75-100% para o estádio I, 50-87% para o estádio 

II,33-64% para o estádio III e 0-25% para o estádio IV [1, 72, 80, 115, 116]. 
 

Tabela 2.1: Taxas de sobrevivência e de remissão da doença determinadas em vários estudos de CMM 

Estudo 
N.º de 

doentes 
Tempo de 

Seguimento 
Taxa de Sobrevivência aos 

5 anos 
Taxa de Sobrevivência 

aos 10 anos 
Taxa Livre de Doença 

aos 5 anos 

[115] 39 1996-2004 80.1 - 65.8 

[2] 397 1960-1986 65 38 - 

[73] 229 1955-1996 53 - 47 

[74] 66 1981-1992 63 - - 

[117] 138 1937-1974 32.5 14.8 - 

[116] 31 1962-1963 54.5 36.8 - 

[10] 13457 1998-2007 74 - - 

[118] 104 1975-1990 85 - 68 

[1] 2537 1973-1998 63 41 - 

[119] 34 1980-2005 65.3 - - 

[100] 489 1990-2005 81 59  

[120] 72 1969-2009 72.4   

[121] 42 1982-2006 75.3 52.3 61.2 

 

Os factores de prognóstico que servem de preditores da sobrevivência global ou remissão da doença 

em doentes com CMM são similares aos das mulheres. Entre eles, destacam-se o status ganglionar 

[1, 73, 100, 115] e o tamanho do tumor [1, 2, 104, 122], tanto que constituem duas das bases do 

estadiamento da doença. Homens diagnosticados com tumores de tamanho maior têm taxas de 

sobrevivência global e de remissão da doença menores relativamente àqueles diagnosticados com 

tumores menores [1, 100, 104, 120]. Num estudo recente, estas taxas a 5 anos foram, 

respectivamente, cerca de 38.1% e 14.3% para tumores de tamanho superior a 5 cm, enquanto que 

para os tumores inferiores a 5 cm, as taxas foram de 82% e 64.4% [121]. De igual modo, homens 

com envolvimento ganglionar positivo possuem taxas de sobrevivência global e remissão da doença 

inferiores aos que não possuem comprometimento dos gânglios linfáticos [1, 100, 115, 119, 120]. A 

taxa de sobrevivência a 5 anos foi cerca de 86.5% e 56.5% para um status ganglionar negativo e 

positivo, respectivamente, enquanto que a taxa de remissão da doença a 5 anos foi, respectivamente, 

69.3% e 28.9% [121]. Contudo, um estudo indica que o status ganglionar é o único factor de 

prognóstico significativo na sobrevivência global e remissão da doença [115]. Também a idade 

aparece como factor de prognóstico do CMM, sendo que idades mais avançadas estão relacionadas 

com um risco maior de morte [1, 16, 70, 72, 80].  

Um grau de tumor elevado (pouca diferenciação) e uma expressão negativa dos receptores 

hormonais estão associados a um pior prognóstico no que concerne à análise individual de cada um 

dos factores de prognóstico (análise univariada), mas não apresentam valor prognóstico significativo 
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na análise conjunta envolvendo todos os factores de prognóstico (análise multivariada) [1, 16, 72, 

119].   

2.6. Objectivos 

2.6.1. Objectivo geral 

 
O objectivo geral deste trabalho consiste na análise da sobrevivência de indivíduos do sexo 

masculino diagnosticados com cancro da mama no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, 

Francisco Gentil (IPOLFG) durante o período entre 1970 e 2013. Adicionalmente, realizou-se um 

estudo da distribuição espacial do risco de mortalidade destes doentes nas suas áreas de residência 

(oficial).  

2.6.2. Objectivos específicos 

 
1. Determinar o perfil clínico e epidemiológico dos doentes diagnosticados com cancro da mama 

masculina no IPOLFG; 

2. Determinar as curvas de sobrevivência global e do intervalo livre da doença numa amostra 

hospitalar de doentes com cancro da mama masculina; 

3. Inferir sobre as funções de sobrevivência global e do intervalo livre da doença, estratificadas 

por variáveis relacionadas com as características demográficas, clínicas e patológicas, 

biomoleculares e tipo de terapia através de métodos não paramétricos: estimação de Kaplan-

Meier e teste de log-rank; 

4. Investigar o valor prognóstico das variáveis demográficas, clínico-patológicas e 

biomoleculares na sobrevivência global e remissão da doença através do modelo de 

regressão semi-paramétrico de Cox. 

5. Investigar padrões espaciais do risco de morte por cancro da mama masculina tendo em 

conta os factores de prognóstico da doença, nas regiões de residência dos doentes, 

particularmente, regiões no centro e sul de Portugal, através do modelo de regressão de 

Weibull sob uma abordagem bayesiana. 
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3. Material e Métodos 

3.1. Tipo de estudo e recolha de dados 

 
Este é um estudo longitudinal de uma coorte retrospectiva de dados relativos a doentes com cancro 

da mama masculina para os quais se efectuou, inicialmente, uma análise descritiva e, posteriormente, 

técnicas de análise não paramétrica, semi-paramétrica e paramétrica. 

Tendo em conta a raridade desta doença, a população em estudo foi composta por todos os doentes 

do sexo masculino (n=166), diagnosticados e tratados com a doença no Instituto Português de 

Oncologia de Lisboa Francisco Gentil no período de 1970 a 2013. Não existiram critérios de exclusão 

de doentes. 

O estudo seguiu as normas éticas da Declaração de Helsínquia e aguarda aprovação pela Comissão 

de Ética do IPOLFG. 

Todos os homens incluídos no estudo foram atendidos individualmente na consulta médica do 

IPOLFG e aí devidamente dirigidos e tratados, sendo o diagnóstico confirmado por análise 

histopatológica (biópsia cirúrgica). Os dados dos doentes foram obtidos por revisão dos processos 

clínicos e consulta do Registo Oncológico Regional (ROR-Sul). Não houve qualquer limitação ou 

pedido de autorização especial para aquisição das informações sobre as variáveis clinico-patológicas 

e biomoleculares em estudo. Estas foram executadas nos laboratórios do Serviço de Anatomia 

Patológica do IPOLFG por serem parâmetros de avaliação de rotina no estadiamento e monitorização 

da doença, ou factores de prognóstico potencialmente importantes para este tipo de investigação. 

3.2. Características da população 

 
As variáveis em estudo perfazem 25 no total, das quais 21 são ditas covariáveis ou variáveis 

explicativas ou variáveis independentes, estando directamente relacionadas com factores 

demográficos, clinico-patológicos, biomoleculares e tipo de tratamento recebido pelo doente. As 

restantes são ou variáveis respostas (variáveis dependentes), e.g., tempo de sobrevivência global 

(em meses) e tempo de remissão da doença, ou seja, intervalo livre da doença (em meses), ou 

variáveis indicadoras de morte e de recidiva da doença.   

Inicialmente realizou-se uma análise descritiva dos dados relativamente aos 166 doentes com cancro 

da mama masculina. Para as variáveis em estudo foram determinadas medidas representativas, 

incluindo frequências relativas e gráficos de dispersão. De notar que existia ausência de informação 

para algumas das covariáveis em análise. 
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3.2.1. Variáveis demográficas 

 
Idade no diagnóstico 

 

Idade - Variável que indica a idade do doente à data do diagnóstico do cancro da mama masculina. 

Apesar de ser uma variável contínua, foi categorizada de acordo com as seguintes faixas etárias 

(IDcat): 

 

 
      {

                  
                     

                   
 (1) 

 

Os doentes abrangidos neste estudo tinham idades compreendidas entre os 31 e 89 anos à data do 

diagnóstico do CMM. As idades média e mediana foram de 64.9 e 66.5 anos, respectivamente. Pela 

Figura 3.1 observa-se que a frequência de CMM tende a verificar-se em homens acima dos 60 anos, 

sendo pouco frequente em homens com idade inferior a 40 anos. 

 

 

Figura 3.1: Histograma e boxplot da variável Idade à data do diagnóstico 

 
Analisando a distribuição dos casos segundo a faixa etária, verificou-se que foi o grupo etário dos 40 

aos 69 anos que apresentou uma maior frequência de casos (54.8%). Já o menor número de casos 

diagnosticados foi registado em pacientes com idades compreendidas entre 31 e 39 anos, 

correspondendo apenas a 4.2% de todos os casos diagnosticados. Em doentes mais velhos, ocorreu 

o óbito em cerca de 41.2%. Já nos jovens, apenas 1 doente morreu e teve recidiva da doença. Para 

mais detalhes, a Tabela 3.1 apresenta as frequências de casos, mortes e recidivas para cada uma 

das categorias desta variável.  

Tabela 3.1: N.º de doentes, mortes e recidivas para a variável demográfica.  

Variável demográfica Doentes Morte Recidiva 

 N % N % N % 

IDcat (anos) (n=166)       

31-39 7  4.2 1  14.3 1 14.3 

40-69 91  54.8 27  29.7 37  40.7 

70-89 68  41 28  41.2 24  35.3 
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3.2.2. Variáveis clínicas e patológicas 

 
As medidas descritivas das variáveis clínico-patológicas encontram-se na Tabela 3.2 e serão 

comentadas abaixo.  

Tabela 3.2: N.º de doentes, mortes e recidivas para as variáveis clínico-patológicas. 

Variável clínica e patológica Doentes Morte Recidiva 

 N % N % N % 

AF (n=166)       

Não 154 92.8 52 33.8 56 36.4 

Sim 12 7.2 4 33.3 6 50.0 

BIL (n=166)       

Não 161 97 56 34.8 59 36.6 

Sim 5 3 0 0 3 60 

TH (n=166)       

Ductal 146 88 53 36.3 58 39.7 

Papilar 10 6 2 20 2 20 

Mucinoso 4 2.4 1 25 1 25 

Lobular 2 1.2 0 0 0 0 

In-situ 4 2.4 0 0 1 25 

TH1 (n=166)       

Ductal 146 88 53 36.3 58 39.7 

Outros 20 12 3 15 4 20 

GR (n=163)       

G1 49 30.1 16 32.7 20 40.8 

G2 90 55.2 29 32.2 30 33.3 

G3 24 14.7 10 41.7 12 50 

GR1 (n=163)       

G1+G2 139 85.3 45 32.4 50 36.0 

G3 24 14.7 10 41.7 12 50 

pT (n=166)       

pTis 7 4.2 0 0 1 14.3 

pT1 43 25.9 5 11.6 9 20.9 

pT2 45 27.1 11 24.4 14 31.1 

pT3 1 0.6 0 0 0 0 

pT4 70 42.2 40 57.1 38 54.3 

pT1 (n=166)       

pTis + pT1 50 30.1 5 10.0 10 10.0 

pT2-3 46 27.7 11 23.9 14 30.4 

pT4 70 42.2 40 57.1 38 54.3 

pN (n=163)       

pN0 76 46.6 6 7.9 10 13.2 

pN1-3 87 53.4 48 55.2 50 57.5 

MET (n=166)       

pM0 150 90.4 40 26.7 50 33.3 

pM1 16 28.6 16 100 12 75 

EST (n=166)       

0 7 4.2 0 0 1 14.3 

I 38 22.9 4 10.5 6 15.8 

II 45 27.1 10 22.2 15 33.3 

III 63 38 29 46.0 29 46.0 

IV 13 7.8 13 100 11 84.6 

EST1 (n=166)       

0 + I 45 27.1 4 8.8 7 15.6 

II 45 27.1 10 22.2 15 33.3 

III 63 38 29 46.0 29 46.0 

IV 13 7.8 13 100 11 84.6 

OUTNEO (n=166)       

Não 152 91.6 53 34.9 56 36.8 

Tiróide 1 0.6 1 100 1 100 

Próstata 8 4.8 1 12.5 4 50.0 

Colon e Recto 4 2.4 1 25.0 1 25.0 

Mais do que uma 1 0.6 0 0 0 0 

OUTNEO1 (n=166)       
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Não 152 91.6 53 34.9 56 36.8 

Sim 14 8.4 3 21.4 6 42.9 

 

Antecedentes familiares com a doença: 

 

AF - Variável que representa a existência de familiares com algum tipo de cancro, sendo definida do 

seguinte modo: 

 

    {
        
         

 (2) 

 

A maioria dos doentes diagnosticados com CM não tinha associada qualquer tipo de história familiar 

de cancro (92.8%). Em 33.8% e 36.4% desses casos, respectivamente, ocorreu a morte e recidiva da 

doença. 

 

Localização do tumor (bilateralidade): 

 

BIL - Variável que representa a localização do tumor que pode ser em apenas uma ou nas duas 

mamas. Definiu-se da seguinte forma: 

 

     {
               
               

 (3) 

 

Quanto à localização do tumor, 97% dos casos diagnosticados eram cancros unilaterais, ou seja, ou 

se localizavam na mama direita ou na esquerda. Apenas 5 casos eram de cancro bilateral, i.e., o 

tumor tanto foi detectado na mama esquerda como na direita, sendo que não houve registo da 

ocorrência de morte em nenhum destes casos.  

 

Tipo histológico do tumor: 

 

TH - Variável que indica o tipo histológico do tumor. Inicialmente, este foi classificado de acordo com 

os critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde: 

 

 

   

{
 
 

 
 

            
            

              
             
             

 (4) 

 

À data do diagnóstico, o tipo histológico mais comum foi o ductal, correspondendo a 88% dos 

tumores. O segundo tipo mais comum foi o cancro papilar (6%), seguido do cancro mucinoso ou in-
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situ (ambos correspondendo a 2.4% dos casos). O tipo lobular foi o mais raro, sendo diagnosticado 

em apenas 2 indivíduos. 

Para análises posteriores, decidiu proceder-se ao agrupamento de algumas categorias desta variável, 

visto a maior frequência de casos ser do tipo ductal. O agrupamento foi feito da seguinte forma: 

 

     {
                                        

            
 (5) 

 

Nos doentes diagnosticados com cancro do tipo ductal foram a óbito 36.3% e em 39.7% ocorreu 

recidiva da doença. 

 

Grau de diferenciação do tumor: 

 

GR - Variável que indica o grau de diferenciação do tumor, i.e., refere-se ao grau em que as células 

tumorais se assemelham às células normais. Esta foi definida de acordo com o sistema de 

classificação de Elston-Ellis [123]. Assim, quanto menor for o grau de diferenciação, mais semelhança 

existe entre as células neoplásicas e as células do tecido de origem. Por outro lado, quanto maior for 

o grau de diferenciação, menor será essa semelhança, traduzindo-se numa maior rapidez de 

crescimento e agressividade do tumor. 

. 
   {

                         
                                   

                           
 (6) 

 

Por indicação do clínico, agruparam-se as duas primeiras categorias: 

 

     {
                                       

                        
 (7) 

 

Relativamente ao grau de diferenciação do tumor, existiam 3 doentes para os quais não se registou 

informação acerca dele. Dos doentes para os quais existia informação, em 55.2% dos casos os 

cancros eram moderadamente diferenciados (G2) e em 14.7% pouco diferenciados (G3), 

correspondendo os restantes 30.1% a cancros bem diferenciados (G1). Uma vez feito o agrupamento 

das categorias passou a ter-se 85.3% de casos de cancro bem ou moderadamente diferenciados e os 

restantes 14.7% de casos de cancro pouco diferenciados. A frequência de mortes e recidivas da 

doença foi superior nos doentes diagnosticados com tumores pouco diferenciados, quando 

comparados aos demais pacientes. 
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Tamanho do tumor: 

 

pT - Variável que indica o tamanho do tumor. Esta definiu-se inicialmente de acordo com a 

classificação utilizada no sistema de classificação TNM [124], com a adição de uma nova categoria 

correspondente aos cancros in-situ. 

 

 

   

{
 
 

 
 

                   
                

                

                

                                            

 (8) 

 

Posteriormente, esta variável passou a ser composta por apenas três categorias, visto existir apenas 

um tumor superior a 5 cm: 

 

 
    {

                                    

                  

                                            
 (9) 

 

De acordo com a classificação anterior, 30.1% dos cancros diagnosticados eram pTis ou pT1 e 27.7% 

dos casos eram pT2-3. A categoria com maior frequência de casos (42.2%) correspondia a tumores de 

qualquer tamanho, mas já com extensão (pT4). 57.1% e 54.3% dos doentes com tumores com esta 

classificação morreram e tiveram recidiva da doença, respectivamente. 

 

Status ganglionar: 

 

pN - Variável que indica o envolvimento dos gânglios linfáticos (status ganglionar) à data do 

diagnóstico. Esta definiu-se tendo em conta a positividade ou negatividade dos nódulos linfáticos (sim 

ou não, respectivamente). 

 

 
   {

              

                 
 (10) 

 

Relativamente ao comprometimento dos gânglios axilares, não houve registo desta variável para 3 

doentes. Dos doentes para os quais foi registada, verificou-se que 53.4% dos casos eram pN1-3, i.e., 

já existia comprometimento dos gânglios axilares. Mais de metade desses doentes morreu e teve 

recorrência da doença, enquanto que em doentes com status pN0 a frequência desses eventos foi 

relativamente baixa, correspondendo a 7.9% e 13.2%, respectivamente. 
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Metástases à distância: 

 

MET - Variável que indica a existência de metástases à distância.  

 

 
    {

              

               
 (11) 

 

A maioria dos doentes envolvidos no estudo, cerca de 90.4%, não apresentava metástases à 

distância aquando o diagnóstico do CM, verificando-se a morte em 26.7%. Todos os doentes 

diagnosticados com metástases à distância morreram e em 75% deles ocorreu recidiva da doença. 

 

Estadiamento da doença: 

 

EST - Variável que indica o estadiamento do tumor. Foi utilizada a classificação TNM recomendada 

pela American Joint Committee on Cancer [124]. Esta baseia-se no tamanho do tumor, no 

envolvimento dos gânglios linfáticos e na presença de metástases à distância. 

 

 

    

{
 
 

 
 
                

      
       
        
        

 (12) 

 

As duas primeiras categorias foram agrupadas, e definiu-se o estadiamento do seguinte modo: 

 

 

     {

                     
       
        
        

 (13) 

 

O estádio da doença mais frequente à data do diagnóstico foi o estádio III (38%), seguido dos 

estádios II (27.1%) e I (22.9%). O estádio relativo ao cancro in-situ e o estádio IV foram os menos 

frequentes correspondendo a cerca de 4.2% e 7.8% dos casos, respectivamente. Os estádios mais 

avançados da doença (III ou IV) foram aqueles para os quais a proporção de mortes e recidivas da 

doença foram maiores. Por exemplo, todos os pacientes do estádio IV morreram e em 84.6% ocorreu 

recorrência da doença.  

 

Outras neoplasias: 

 

OUTNEO - Variável que indica a existência de outras neoplasias para além do cancro da mama. 
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{
 
 

 
 

        
            

             
                  

                    

 (14) 

 

Devido ao número reduzido de casos em que foi diagnosticado outras neoplasias para além do CM, 

esta variável foi agrupada da seguinte forma: 

 

         {
        
         

 (15) 

 

A maioria dos doentes não apresentava outras neoplasias para além do CM, existindo apenas 14 

com outras neoplasias associadas. Dessas, a mais frequente foi a da próstata, existindo 8 casos, 

seguida da do colon e recto para a qual foram registados 4 casos. Para além destas, ainda houve 

registo de um caso de cancro na tiróide e outro em mais do que um local. 

3.2.3. Variáveis biomoleculares 

 
As medidas descritivas das variáveis biomoleculares encontram-se na Tabela 3.3 e serão 

comentadas abaixo.  

Tabela 3.3: N.º de doentes, mortes e recidivas para as variáveis biomoleculares.  

Variável biomolecular Doentes Morte Recidiva 

 N % N % N % 

PL (n=77)       

Diplóide 16 20.8 5 31.3 7 43.8 

Aneuplóide 61 79.2 31 50.8 32 52.5 

RE (n=166)       

Negativa 10 6 4 40.0 5 50 

Positiva 156 94 52 33.3 57 36.5 

RP (n=164)       

Negativa 27 16.5 14 51.9 17 63.0 

Positiva 137 83.5 41 29.9 45 32.8 

CERBB2 (n=165)       

“0” 134 81.2 44 32.8 51 38.1 

“2+” 25 15.2 8 32.0 9 36.0 

“3+” 6 3.6 3 50.0 2 33.3 

FISH (n=75)       

Negativa 67 89.3 25 37.3 28 41.8 

Positiva 8 10.7 4 50.0 3 37.5 

CERFISH (n=163)       

Negativa 153 94.9 49 32.0 58 37.9 

Positiva 10 6.1 5 50.0 3 30.0 

BRCA2 (n=24)       

Não 16 66.7 0 0 2 12.5 

Sim 8 33.3 2 25 4 50.0 

 
Ploidia do DNA: 

 

PL - Variável que indica o conteúdo em DNA nuclear, ou seja, se o tumor tem um padrão diplóide ou 

aneuplóide.  
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   {

             
                

 (16) 

 

Apenas havia registo de informações da ploidia do DNA para 77 doentes, sendo que cerca de 79.2% 

deles apresentava um conteúdo aneuplóide de DNA nuclear. Em mais de metade dos doentes com 

aneuploidia verificou-se morte e recidiva da doença. 

 

Expressão tumoral dos receptores hormonais de estrogénio e progesterona: 

 

RE - Variável que indica expressão tumoral dos receptores de estrogénios, isto é, a sua presença 

(expressão positiva) ou ausência (expressão negativa) nas células tumorais.  

 

    {
             
              

 (17) 

 

RP - Variável que indica expressão tumoral dos receptores de progesterona, isto é, a sua presença 

(expressão positiva) ou ausência (expressão negativa) nas células tumorais.  

 

    {
             
              

 (18) 

 

A presença de ambos os receptores indica um estado funcional mais próximo do da célula mamária 

não tumoral, i.e., os tumores apresentam morfologia e funções mais próximas às das células de 

origem e, portanto, serão menos agressivos para o organismo. A ausência de ambos já reflecte um 

grau mais acentuado de perda de diferenciação e maior agressividade biológica. 

 

Não houve registo de duas observações relativas à variável expressão dos receptores de 

progesterona. A presença de ambos os receptores hormonais nas células tumorais foi elevada, 

correspondendo a cerca de 94% dos casos para os receptores de estrogénio e 83.5% dos casos para 

os receptores de progesterona. A ocorrência de morte e recidiva da doença foi maior em doentes com 

cancros nos quais os receptores de estrogénio e progesterona estavam ausentes comparativamente 

aos cancros que expressaram positividade para os receptores. 

 

Expressão tumoral da oncoproteína C-erbB-2: 

 

CERBB2 - Variável que indica expressão tumoral da oncoproteína C-erbB-2 baseada na intensidade 

de marcação completa da membrana citoplasmática através da técnica Imunohistoquímica (IHQ), 

denotada por: 
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 {

                                                        

                                                               

                                                     

 
(19) 

 

Relativamente à expressão da oncoproteína C-erbB-2, para os 165 casos registados, em 81.2% a 

expressão tumoral da oncoproteína era “0”, ou seja, não havia ou <10% das células neoplásicas eram 

marcadas. Apenas em 3.6% dos casos existia marcação intensa de >10% das células neoplásicas 

(“3+”) e em 15.2% dos casos a marcação era moderada (“2+”). 

 

Amplificação do oncogene HER2/neu pela técnica FISH: 

 

FISH - Variável que indica a positividade (com amplificação do gene) ou negatividade (sem 

amplificação do gene) do oncogene HER2/neu utilizando a técnica FISH, definida por:  

 

      {
             
              

 (20) 

 

Apenas havia observações desta variável para 75 doentes. Desses, 89.3% eram casos negativos de 

amplificação do gene HER2/neu, ou seja, nos quais não houve amplificação do gene após a 

realização da técnica FISH. A amplificação do gene apenas se verificou em 10.7% dos casos. 

Esta técnica é muito útil para complementar a informação proveniente da expressão tumoral da 

oncoproteína C-erbB-2, nomeadamente nas situações em que a expressão tumoral da oncoproteína 

foi ligeira ou moderada em mais de 10% das células (“2+”). Deste modo, considera-se que a 

expressão da oncoproteína é negativa, se não existem ou <10% das células neoplásicas são 

marcadas (“0”) e o resultado da amplificação do oncogene pelo teste FISH é negativo nos casos em 

que a marcação da oncoproteína foi ligeira ou moderada em >10% das células neoplásicas. A 

expressão é positiva nos casos em que existe uma marcação intensa em >10% das células 

neoplásicas (“3+”) ou nos casos em que foi ligeira ou moderada em (“2+”) e o teste FISH deu positivo. 

Definiu-se uma nova variável da seguinte forma: 

 

         {
             
              

 (21) 

 

Não existia informação para três doentes. Estes correspondiam a casos em que a marcação tumoral 

da oncoproteína C-erbB-2 foi “2+” e para os quais não se efectuou o teste FISH. 

A maioria dos casos, cerca de 93.9% corresponderam a situações nas quais a marcação da 

oncoproteína C-erbB-2 estava ausente ou era ligeira (“0”) e nas quais o teste FISH deu negativo na 

amplificação do oncogene nos casos em que a marcação foi “2+”. Destes casos, apenas 32% foram a 

óbito. Já para os casos positivos metade dos doentes morreram. 
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Mutação no gene BRCA2: 

 

BRCA2 - Variável que indica a existência de mutação no gene BRCA2. 

 

       {
        
         

 (22) 

 

Apenas existe registo de informações acerca desta variável para 24 doentes. Na maioria dos doentes 

(66.7%) não estava associada mutação no gene BRCA2 e em nenhum houve registo da ocorrência 

de morte, existindo apenas 2 recidivas. 

3.2.4. Variáveis tipo de tratamento 

 
As medidas descritivas das variáveis tipo de tratamento encontram-se na Tabela 3.4 e serão 

comentadas abaixo. 

Tabela 3.4: N.º de doentes, mortes e recidivas para as variáveis tipo de tratamento.  

Variável tipo de tratamento Doentes Morte Recidiva 

 N % N % N % 

TNEO (n=166)       

Não 145 87.3 45 31.0 51 35.2 

Radioterapia 10 6 6 60 5 50 

Quimioterapia 11 6.6 5 45.5 6 54.5 

CIR (n=166)       

Não 22 13.3 17 77.3 13 59.1 

Sim 144 86.7 39 27.1 49 34.2 

HORM (n=165)       

Não 75 45.5 26 34.7 26 34.7 

Sim 90 54.5 30 33.3 36 40 

RAD (n=165)       

Não 60 36.4 11 18.3 11 18.3 

Sim 105 63.6 45 42.9 51 48.6 

QUIM (n=165)       

Não 111 67.3 35 31.5 35 31.5 

Sim 54 32.7 21 38.9 27 50.0 

 
Terapia neoadjuvante: 

 

TNEO - Variável que indica a realização ou não de algum tipo de terapia neoadjuvante (antes da 

cirurgia), isto é:  

 

      {
        

                 
                   

 (23) 

 

Dos 166 doentes, 145 não realizaram qualquer tipo de terapia neoadjuvante. Dos que a efectuaram, 

10 realizaram radioterapia e 11 quimioterapia. As taxas de morte e recorrência da doença foram 

superiores a 45% para pacientes sujeitos a qualquer tipo de tratamento neoadjuvante. Para aqueles 

que não foram sujeitos a terapia neoadjuvante essas taxas foram 31% e 35.2%, respectivamente. 
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Cirurgia: 

 

CIR - Variável que indica a realização ou não de tratamento cirúrgico pelos doentes, isto é: 

 

     {
        
         

 (24) 

 

A maioria dos doentes, cerca de 86.7% foi submetida a cirurgia para remoção do CM, verificando-se 

nestes casos taxas de morte e recidiva da doença bastante inferiores em relação às dos doentes que 

não foram submetidos a cirurgia. 

 

Hormonoterapia adjuvante: 

 

HORM - Variável que indica a realização ou não de hormonoterapia adjuvante, i.e., após tratamento 

cirúrgico. 

 

      {
        
         

 (25) 

 

Dos 165 casos registados, cerca de 54.5% receberam hormonoterapia adjuvante. O número de 

mortes e recorrência da doença foram próximos, independentemente dos doentes receberem ou não 

este tipo de tratamento.   

 

Radioterapia adjuvante: 

 

RAD - Variável que indica a realização ou não de radioterapia adjuvante, i.e., após tratamento 

cirúrgico. 

 

     {
        
         

 (26) 

 

Relativamente à realização de radioterapia após a cirurgia, verificou-se que esta foi realizada em 

63.6% doentes, dos quais 42.9% morreram e 48.6% tiveram recidiva da doença. As taxas de morte e 

recorrência da doença para os doentes que não receberam radioterapia foram ambas de 18.3%. 

 

Quimioterapia adjuvante: 

 

QUIM - Variável que indica a realização ou não de quimioterapia adjuvante, i.e., após tratamento 

cirúrgico, isto é: 
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      {
        
         

 (27) 

 

Não houve registo desta variável para um doente. Apenas 32.7% doentes receberam quimioterapia 

após cirurgia. A taxa de morte foi próxima entre doentes, quer tenham recebido ou não quimioterapia, 

contudo a taxa de recidiva da doença foi superior em doentes sujeitos a este tratamento. 

3.2.5. Variáveis resposta 

 

Do número total de doentes diagnosticados com CMM, 56 (33.7%) morreram devido ao CM e 62 

(37.3%) apresentaram recidiva da doença, dos quais, 50 (80.6%) acabaram por falecer.  

 

3.2.5.1. Tempo de sobrevivência global 
 
SG - Representa o tempo, em meses, desde o diagnóstico da doença até a ocorrência de morte dos 

indivíduos devido apenas ao cancro da mama. Homens que não morreram devido ao cancro da 

mama, mas que podem ter morrido por outras causas, ou que deixaram de ir a consultas foram 

considerados como observações censuradas. Neste caso, define-se uma variável indicadora de 

morte ou “falha” do doente: 

 

     {
           

                              
 (28) 

 

Independentemente do registo do evento (morte devido ao CM), em média, os doentes foram 

seguidos após o diagnóstico da doença durante 81.9 meses (tempo médio de seguimento após o 

diagnóstico). 

Na Figura 3.2 observa-se a distribuição dos tempos de sobrevivência global, em meses, quer para os 

doentes que morreram devido ao CM, quer para os que permaneceram vivos no período em análise. 

. 

 

Figura 3.2: Distribuição dos tempos de sobrevivência até à morte (esq.) e censura (dir.) para o CMM 
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Em média, os pacientes morreram decorridos 52.5 meses após o diagnóstico do CM. O tempo desde 

o diagnóstico até ao óbito devido ao CM foi inferior a 40.5 meses em metade dos doentes. Verifica-se 

ainda que 53 (94.6%) das mortes ocorreram até 120 meses após o diagnóstico do CM, enquanto as 

restantes mortes ocorreram no período de 160 a 180 meses para 2 (3.6%) doentes e somente 1 

morte (1.8%) no período entre 320 e 340 meses após o diagnóstico.  

Relativamente aos pacientes nos quais não se registou a ocorrência de morte devida exclusivamente 

ao CM, o tempo médio desde o diagnóstico até à censura foi 96.9 meses e a sua mediana foi 72 

meses, indicando que 50% dos doentes foram censurados num intervalo de tempo inferior a 72 

meses do diagnóstico da doença. Para estes doentes, 44 (40%) foram registados até aos 25 meses 

após o diagnóstico. À medida que aumenta o tempo desde o diagnóstico, o número desses casos vai 

diminuindo.  

 
3.2.5.2. Tempo de remissão da doença  
 
ILD - Representa o tempo, em meses, de remissão do cancro (após o tratamento, o doente fica livre 

de sintomas da doença), i.e., o tempo desde o fim do tratamento até à ocorrência de recidiva da 

doença. Foram consideradas observações censuradas os doentes para os quais não foi observada 

recidiva da doença durante o período em estudo. Considerou-se como “falha” aqueles casos que 

durante o período de seguimento acabaram por sofrer recidiva do cancro da mama, isto é:  

 

     {
        
         

 (29) 

 

Independentemente do registo do evento (recidiva do CM), em média, os doentes após o tratamento 

do CM foram seguidos durante 71.6 meses (tempo médio de seguimento após o tratamento). 

Na Figura 3.3 observa-se a distribuição dos intervalos livre da doença, em meses, quer para os 

doentes que sofreram recidiva da doença, quer para aqueles em que tal não foi verificado no decorrer 

do estudo. 

 

Figura 3.3: Distribuição dos tempos de sobrevivência até à recidiva (esq.) e censura (dir.) para o CMM 
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O tempo médio desde o tratamento da doença até à sua recorrência foi de 43.2 meses, registando-se 

a ocorrência de recidiva do CM em metade dos doentes em intervalos de tempo inferiores a 36 

meses. Até 60 meses sem sintomas da doença, 50 (80.6%) dos casos sofreram recidiva do cancro. 

Entre os 70 e 100 meses após o tratamento, a recidiva ocorreu em 6 (9.7%) doentes. Apenas 2 dos 

casos de recidiva (3.2%) ocorreram após mais de 150 meses sem sinais da doença.  

Nos doentes para os quais não ocorreu recidiva da doença, o tempo médio desde o tratamento até à 

censura foi 88.6. Metade dos pacientes foram censurados em intervalos de tempo inferiores a 60 

meses. É visível que a maioria dos casos em que não se verifica recidiva ocorre até aos 150 meses 

após o tratamento, registando-se 84 (80.8%) dos casos nesse período. O número de casos vai 

diminuindo à medida que o tempo livre da doença aumenta.  

Os comentários das variáveis demográficas, clínicas e patológicas, biomoleculares e tipos de 

tratamento relativamente ao intervalo livre da doença encontram-se também nas secções 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3 e 3.2.4. 

3.3. Testes de não associação entre variáveis explicativas 

 

Os testes do Qui-Quadrado e de Fisher foram utilizados para averiguar a associação entre duas 

variáveis explicativas categorizadas. O nível de significância considerado para a rejeição da hipótese 

nula de independência entre as duas variáveis foi de     . 

3.3.1. Teste do Qui-Quadrado de Pearson 

 
O teste de independência do qui-quadrado de Pearson (  ) é um teste estatístico para verificar se 

não existe associação entre duas variáveis. Este teste visa inferir sobre a associação ou não de 

variáveis qualitativas ou categorizadas, cujos dados se apresentam em tabelas de contingência. As 

hipóteses nula      e alternativa      a serem testadas e a respectiva estatística de teste são dadas, 

respectivamente, por: 

 

                                                                      (30) 

 

 
   ∑ ∑

         
 

   

 

   

 

   

     
  

     (31) 

 

onde     é a frequência observada de indivíduos das categorias   e   da primeira e segunda variáveis, 

    é o número de casos esperados na intersecção da linha   com a coluna   e   o número de graus 

de liberdade dado por:            , sendo   e   o número de linhas e de colunas da tabela de 

contingência, respectivamente. 
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A hipótese nula é rejeitada ao nível de significância   se o valor observado da estatística (31), 

denotado por   
    é maior ou igual ao quantil      de ordem            da distribuição   

 . 

Quanto maior o valor   
    mais forte é a associação entre as duas variáveis, sendo: 

 

             
    

   |     (32) 
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Tabela 3.5: Valores-p resultantes do teste de Qui-Quadrado de Pearson para cada duas variáveis 
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<0.01 

TH     
0.1

1 
0.31 

<0.0

1 

0.0

2 
0.06 0.66 

<0.0

1 
0.03 NA 

0.8

3 
0.34 0.64 NA 0.92 0.39 0.21 0.75 0.43 0.01 0.07 1 

0.91 

TH1     
0.5

5 
0.52 

<0.0

1 

0.4

5 
0.01 0.12 

<0.0

1 
0.18 

0.0

5 

0.2

3 
0.03 0.76 0.48 0.82 0.48 0.93 0.65 0.97 

<0.0

1 
0.2 0.93 

0.56 

GR       0.36 
0.1

3 
0.54 0.62 0.54 0.45 

0.4

2 

0.8

8 
0.86 0.01 0.24 0.35 0.04 0.22 0.86 0.01 0.71 0.02 0.72 

0.66 

GR1       0.47 
0.2

5 
0.29 0.87 0.44 0.32 0.7 

0.6

3 
1 0.12 0.69 0.64 0.02 0.11 0.58 0.17 0.56 0.04 0.71 

0.40 

pT         
<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 
NA 0.8 0.23 0.3 0.84 0.85 NA 0.06 

<0.0

1 

0.21 <0.0
1 

0.10 0.84 
0.66 

pT1         
<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

0.4

8 
0.5 0.11 0.43 0.57 0.62 0.06 0.01 

<0.0

1 
0.79 

<0.0

1 
0.14 0.35 

0.55 

pN          
<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

0.4

9 

0.2

8 
0.25 0.75 0.92 0.65 0.25 0.07 

<0.0

1 
0.58 

<0.0

1 
0.03 0.09 

0.79 

MET           
<0.0

1 

<0.0

1 

0.5

4 

0.2

5 
0.7 <0.01 

<0.0

1 
<0.01 NA 

0.53 <0.0
1 

0.7 0.52 0.9 0.04 
0.54 

EST             
0.9

2 

0.5

1 
0.5 0.01 0.11 0.06 NA 0.01 

<0.0

1 
0.25 

<0.0

1 
0.05 0.03 

0.15 

EST1             
0.8

6 

0.3

6 
0.45 <0.01 0.06 0.03 NA 

<0.0

1 

<0.0

1 
0.70 

<0.0

1 
0.03 0.01 

0.10 

PL              
0.1

4 
0.45 0.67 0.42 0.37 0.05 0.75 0.24 0.25 0.79 0.62 NA 

0.22 

RE               
<0.0

1 
0.50 0.73 0.6 0.15 0.66 0.52 0.72 0.07 0.61 0.91 

0.85 

RP                1 0.21 0.59 0.19 0.56 0.11 0.31 0.22 0.02 0.81 
0.82 

CERB

B2 
                

<0.0

1 
 NA 0.02 0.25 0.01 0.71 

<0.0

1 
0.97 

0.74 

FISH                   0.22 0.43 0.38 0.73 0.96 0.62 NA 
0.42 
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CERFI

SH 
                  0.12 0.57 0.1 0.81 0.78 0.61 0.92 

0.34 

BRCA2                    0.04 0.47 0.12 0.24 0.20 NA 
0.16 

TNEO                     0.13 0.02 0.02 
<0.0

1 
0.99 

0.61 

CIR                      0.17 1 0.28 0.92 
0.48 

HORM                       0.38 
<0.0

1 
0.35 

0.44 

RAD                        0.01 0.44 
0.6 

QUIM                         0.36 
0.4 
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A partir dos valores-p da Tabela 3.5 foram retiradas as seguintes conclusões para cada uma das 

variáveis: 

 

 Variáveis demográficas: 

Idade no diagnóstico 

  

A idade (IDcat) teve uma associação estatisticamente significativa com o tamanho do tumor e o 

estadiamento da doença. Tumores com tamanhos maiores estão associados com o aumento da 

idade: a maior frequência de tumores nos quais já existia extensão ocorreu no grupo etário dos 70 

aos 89 anos, correspondendo a cerca de 57.4% dos casos. No grupo etário que compreende idades 

entre 40 e 69 anos, foram os tumores in-situ ou inferiores a 2 cm (pTis ou pT1) os que ocorreram em 

maior número (37.4%), seguidos dos tumores já com extensão (33%). Por fim, nos indivíduos com 

idade entre 31 e 39 anos, a maior frequência de cancros eram pTis ou pT1 (57.1%). Apenas existiam 

dois casos com tamanho superior a 2 cm (pT2-3) e um que já possuía extensão (pT4).  

No que diz respeito ao estadiamento da doença, verificou-se que em homens mais velhos havia 

tendência para estádios mais avançados. Na faixa etária dos 70 aos 89 anos, cerca de 51.5% e 

10.3% dos casos diagnosticados correspondiam aos estádios III e IV, respectivamente. Indivíduos no 

grupo etário dos 40 aos 69 anos apresentaram frequências de 33%, 30.8%, 29.7% e 6% para os 

estádios 0 ou I, II,III e IV, respectivamente. Na faixa etária dos homens mais jovens, 57.1% dos casos 

corresponderam a estádios menos avançados (0 ou I). Para estes não houve registos de estádio IV e 

apenas um caso pertencia ao estádio III. 

 

 Variáveis clínicas e patológicas: 

Antecedentes familiares com a doença 

 

A existência de antecedentes familiares (AF) demonstra estar significativamente associada à 

existência de mutação no gene BRCA2 e à expressão tumoral da oncoproteína C-erbB-2. Para os 

doentes em que se registou informação acerca da mutação no gene BRCA2, constatou-se que 

naqueles em que havia história familiar de cancro, 71.4% tinham mutação no gene BRCA2. Nos 

doentes em que havia história familiar de cancro, em 54.5% não havia marcação ou menos de 10% 

das células neoplásicas foram marcadas e nos restantes a marcação das células neoplásicas foi 

ligeira a moderada em mais de 10% das células neoplásicas. Na maioria dos doentes sem 

antecedentes familiares de cancro (83.1%), não havia marcação de células neoplásicas ou menos de 

10% foram marcadas, em 13% a marcação foi ligeira a moderada em mais de 10% das células e em 

3.9% a marcação foi intensa. 
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Localização do tumor (bilateralidade) 

 

A localização do tumor (BIL) associou-se significativamente à existência de antecedentes familiares, 

mutação no gene BRCA2 e outras neoplasias para além do CM. Nos indivíduos com cancro bilateral, 

constatou-se que em dois foi diagnosticada outra neoplasia, nomeadamente na próstata, para além 

do CM. Quatro dos cinco homens com cancro bilateral tinham mutação do gene BRCA2. Para o outro 

não havia informação. 80% dos casos em que o cancro era unilateral não tinham qualquer tipo de 

mutação associada ao BRCA2. A maioria dos casos (60%) onde o cancro era bilateral ocorreu em 

homens que tinham história familiar de cancro. 

 

Tipo histológico do tumor  

 

O tipo histológico do tumor (TH1) teve uma associação significativa com o envolvimento dos gânglios 

axilares e com a expressão tumoral dos receptores de progesterona.  

Em 57.3% dos casos do tipo ductal, registou-se comprometimento dos gânglios axilares. Já em 75% 

dos casos em que o cancro era de outro tipo que não ductal, não foi diagnosticado envolvimento 

ganglionar. 

Em todos os casos em que o tipo de cancro não era ductal a expressão tumoral dos receptores de 

progesterona foi positiva. Nos cancros do tipo ductal, apenas 18.8% expressaram negatividade dos 

receptores de progesterona. 

 

Grau de diferenciação do tumor 

 

O grau de diferenciação do tumor (GR1) está significativamente associado à existência de mutação 

no gene BRCA2. Nos 24 doentes para os quais havia informação e com cancros pouco diferenciados, 

cerca de 80% tinham mutação no gene BRCA2. Nos doentes com cancros bem ou moderadamente 

diferenciados, 78.9% não tinham associado mutações no gene BRCA2. 

 

Tamanho do tumor 

 

O tamanho do tumor (pT1) está significativamente associado com o envolvimento ganglionar e a 

existência de metástases à distância. Para os tumores de qualquer tamanho e nos quais existe 

informação acerca do status ganglionar, constatou-se que na maioria, em cerca de 77.6% já existia 

comprometimento dos gânglios axilares à data do diagnóstico. Já em tumores de menor extensão 

(pTis ou pT1), em apenas 18% dos casos se observou envolvimento ganglionar. Em tumores 

superiores a 2 cm (pT2-3) verificou-se a existência de comprometimento dos gânglios axilares em 

56.5% deles. A existência de metástases à distância está associada a tumores nos quais já existe 

extensão, independentemente do seu tamanho. 15 dos 16 casos nos quais foram detectadas 
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metástases à distância correspondiam a tumores classificados como pT4. Nos tumores classificados 

como pTis ou pT1 não foi registado nenhum caso de metástases à distância.  

 

Status ganglionar 

 

O envolvimento ganglionar (pN) foi significativamente associado à existência de metástases à 

distância. Para os casos em que o envolvimento ganglionar foi negativo não foi detectada 

metastização à distância. Já para os casos em que foi positivo, em 17.2% existiam metástases à 

distância aquando do diagnóstico. 

 

Estadiamento da doença 

 

O estadiamento da doença (EST1) apresentou associação significativa com o tamanho do tumor, o 

status ganglionar e a existência de metástases à distância. 

Haver comprometimento dos gânglios axilares está associado a estádios mais avançados. Todos os 

doentes no estádio 0 ou I não apresentaram envolvimento axilar. 64.4% e 75.4% dos casos do 

estádio II e III, respectivamente, apresentavam comprometimento dos gânglios linfáticos. Todos os 

casos de cancro no estádio IV tinham status ganglionar positivo. 

Estádios mais avançados da doença estão relacionados com tamanhos de tumor maiores e com a 

existência de metástases à distância. Todos os casos diagnosticados no estádio 0 ou I e no estádio II 

não apresentaram metástases à distância. A maioria dos doentes no estádio III (95.2%) também não 

apresentou metastização. Já todos os doentes que se encontravam no estádio IV apresentavam 

metástases à distância.  

Cerca de 91.1% dos casos associados aos estádios menos avançados correspondiam a pTis ou pT1. 

No estádio II, a maior frequência de casos, cerca de 80%, correspondeu a tumores maiores que 2 cm 

(pT2-3). Para os estádios anteriores não se verificou a existência de tumores com extensão. Para os 

estádios III e IV, respectivamente, 92.1% e 92.3% dos casos corresponderam a tumores com 

extensão independentemente do tamanho (pT4). Não se registaram tumores classificados como pTis 

ou pT1 para estes estádios. 

 

Outras neoplasias  

 
O diagnóstico de outras neoplasias para além do CM (OUTNEO1) foi associado à existência de 

antecedentes familiares com algum tipo de cancro. Constatou-se que 28.6% dos doentes 

diagnosticados com mais de um tipo de cancro tinham familiares com historial de cancro. Naqueles 

doentes em que apenas foi diagnosticado o CM, apenas 5.3% tinham história familiar de cancro. 
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 Variáveis biomoleculares: 

Expressão tumoral dos receptores hormonais de estrogénio e progesterona 

 

Encontrou-se uma associação significativa entre ambas as variáveis (RE e RP). Verificou-se que 

todos os casos positivos para receptores de progesterona eram também positivos para os receptores 

de estrogénios. Já para os tumores receptores de progesterona negativos, 63% eram receptores de 

estrogénios positivos, sendo os restantes receptores de estrogénios negativos.  

A variável relativa aos receptores de progesterona está associada significativamente à variável 

indicadora de realização de quimioterapia, constatando-se que apenas 27.9% dos doentes com 

cancros positivos para os receptores de progesterona foram submetidos a quimioterapia pós-cirurgia, 

não se observando uma diferença acentuada na realização de quimioterapia nos doentes com 

ausência desses receptores nas células tumorais. 

 

Expressão tumoral da oncoproteína C-erbB-2 

 

A expressão da oncoproteína C-erbB-2 (CERBB2) está associada significativamente à técnica FISH. 

Observou-se para os 75 casos em que existia informação, que nos 48 casos nos quais não houve 

marcação ou a marcação foi em menos de 10% das células neoplásicas (“0”), a técnica FISH não 

registou amplificação do gene. Nos casos em que a marcação foi ligeira ou moderada em mais de 

10% das células (“2+”), apenas em 17.4% houve amplificação do gene. Por fim, nos 4 casos em que 

a marcação foi intensa em mais de 10% das células verificou-se a amplificação do gene. 

 

Binómio Expressão tumoral da oncoproteína C-erbB-2/Amplificação do oncogene HER2/neu 

pela técnica FISH 

 

A variável CERFISH foi significativamente associada à existência de metástases à distância e ao 

estadiamento da doença. Tanto em doentes diagnosticados sem e com metástases à distância, esta 

variável estava ausente (95.9% e 73.3%). Em todos os estádios da doença verificou-se um maior 

número de casos em que esta variável estava ausente (95.6%, 93%, 96.8% e 75% para doentes nos 

estádios 0 ou I, II, III e IV, respectivamente). 

 

 Variáveis tipo de tratamento: 

Terapia neoadjuvante 

 

A variável TNEO está associada de forma significativa às variáveis indicadoras do tamanho do tumor 

e estadiamento da doença. A realização de terapia neoadjuvante por parte dos doentes está 

associada a estádios mais avançados da doença. Constatou-se que dos doentes que foram sujeitos a 

quimioterapia, 90.9% estavam no estádio III. O restante caso estava no estádio 0 ou I. Já nos doentes 
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que realizaram radioterapia, 70% estavam no estádio III, sendo os três restantes distribuídos por cada 

um dos outros estádios. Para os que não efectuaram qualquer terapia neoadjuvante, 29.7%, 30.3%, 

31.7% e 8.3% estavam no estádio I, II, III e IV, respectivamente.  

33.1% dos doentes que não realizaram terapia neoadjuvante tinham tumores de pequena dimensão 

(pTis ou pT1), 30.3% tinham tumores superiores a 2 cm (pT2-3) e em 36.6% já existia extensão 

metastática (pT4). 80% dos doentes que realizaram radioterapia e 91.8% dos que realizaram 

quimioterapia tinham tumores já com extensão, independentemente do tamanho. 

 

Cirurgia 

 

A existência de envolvimento ganglionar, o tamanho do tumor, a existência de metástases e, 

consequentemente, o estadiamento da doença foram estatisticamente associados com a realização 

ou não de cirurgia (CIR).  

Os doentes com tumores já com extensão metastática (pT4) foram os mais sujeitos a cirurgia, 

correspondendo a cerca de 34.7% dos casos. Contudo, naqueles em que não se procedeu à cirurgia, 

o maior número de casos também foi verificado nesse grupo de doentes (90.9%). Optou-se pela 

cirurgia em cerca de 98%, 97.8% e 71.4% dos casos classificados como pTis ou pT1, pT2-3 e pT4, 

respectivamente.  

A grande parte dos doentes sem e com envolvimento dos gânglios axilares foi submetida a cirurgia. 

79.3% e 97.4% dos doentes que à data do diagnóstico tinham ou não tinham comprometimento dos 

gânglios axilares, respectivamente, realizaram cirurgia. A maioria dos doentes que não foram sujeitos 

a cirurgia apresentava envolvimento ganglionar positivo, correspondendo a 90% dos casos. 

95.8% dos doentes para os quais se efectuou o procedimento cirúrgico, não possuíam metástases à 

distância à data do diagnóstico. Daqueles que possuíam, 37.5% foram sujeitos a cirurgia.  

Assim, nos doentes submetidos ao procedimento cirúrgico verificou-se que 35.4% estavam no estádio 

III, 31.2% no estádio II, 29.9% nos estádios 0 ou I e, por último, 3.5% no estádio IV. Em doentes em 

estádios mais precoces optou-se maioritariamente pela cirurgia. Todos os doentes do estádio II e 

cerca de 95.6% dos doentes do estádios 0 ou I fizeram cirurgia para remoção do cancro. Apenas 

38.4% dos doentes no estádio IV foram submetidos ao tratamento cirúrgico.  

 

Hormonoterapia adjuvante 

 

A hormonoterapia após cirurgia (HORM) foi associada significativamente à realização ou não de 

terapia neoadjuvante por parte dos doentes. Nos doentes submetidos a hormonoterapia, cerca de 

81.1% não foram submetidos a qualquer tipo de terapia neoadjuvante, 7.8% realizaram radioterapia e 

11.1% quimioterapia. Também a maioria dos doentes que não realizou hormonoterapia, não foi 

sujeita a qualquer tipo de terapia neoadjuvante, correspondendo a cerca de 94.7% dos casos. 

Metade dos doentes que receberam tratamento hormonal também recebeu quimioterapia após a 

cirurgia. 
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O tratamento hormonal foi dado a todos os homens com cancro bilateral e à maioria dos que tinham 

antecedentes familiares com cancro (83.3%). 

 

Radioterapia adjuvante 

 

A radioterapia após tratamento cirúrgico (RAD) está associada ao tipo histológico do tumor, notando-

se que em 68.3% dos cancros do tipo ductal foi realizada radioterapia após cirurgia. Já noutros tipos 

de cancro a radioterapia realizou-se em apenas 30% dos casos. 

A realização de radioterapia está associada a tumores mais agressivos, isto é, com tamanhos 

maiores e com comprometimento ganglionar. Assim, estão associados a estádios mais avançados. 

Cerca de 78.3% dos doentes com tumores pT4 realizaram radioterapia após cirurgia. Também a 

maioria dos doentes com tumores pT2-3 (71.7%) necessitaram de radioterapia. Apenas 36% dos 

casos da categoria dos pTis ou pT1 necessitaram de radioterapia pós-cirurgia.  

Nos doentes com envolvimento ganglionar, verificou-se que 79.3% foram submetidos a radioterapia 

após cirurgia. A maioria dos doentes sem comprometimento ganglionar, cerca de 54.7%, não 

necessitou de radioterapia. 

Após cirurgia, cerca de 55.2% dos casos que realizaram radioterapia corresponderam a doentes no 

estádio III ou IV. Apenas 33.3% dos doentes nos estádios 0 ou I foram sujeitos a radioterapia após 

cirurgia. Para aqueles no estádio II, a radioterapia foi realizada em cerca de 71.7% dos casos. 

A radioterapia também mostrou estar associada à realização de quimioterapia adjuvante e terapia 

neoadjuvante, verificando-se que para além de radioterapia, 40% dos doentes também foram sujeitos 

a quimioterapia e, em doentes que realizaram radioterapia após cirurgia, 81.9% não tinham sido 

sujeitos a qualquer tipo de terapia neoadjuvante. 

 

Quimioterapia adjuvante 

 

A variável QUIM está significativamente associada com a localização do tumor, os antecedentes 

familiares, o grau de diferenciação do tumor, o status ganglionar, o estadiamento da doença, a 

expressão tumoral dos receptores de progesterona e da oncoproteína C-erbB-2 e a realização de 

terapia neoadjuvante ou hormonoterapia e radioterapia pós-cirurgia. 

A maioria dos doentes diagnosticados com cancro bilateral (80%) e que possuía antecedentes 

familiares de cancro (66.7%) foi submetida a quimioterapia após cirurgia. 

70.2% dos doentes com cancros bem ou moderadamente diferenciados não foram submetidos a 

quimioterapia após o procedimento cirúrgico. Já nos doentes com cancros pouco diferenciados, em 

metade deles foi realizada quimioterapia.  

Tanto em doentes com ou sem envolvimento ganglionar à data do diagnóstico, a maior parte não foi 

sujeita a quimioterapia, correspondendo a cerca de 76% e 59.8% dos casos sem e com 

comprometimento ganglionar. 
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A maioria dos doentes que não foi submetida a quimioterapia (95.5%) também não tinha sido sujeita 

a qualquer tipo de terapia neoadjuvante e os que foram sujeitos, receberam apenas radioterapia. Nos 

doentes submetidos a quimioterapia após a cirurgia, 70.4% não tinham recebido terapia 

neoadjuvante, 9.3% tinham recebido radioterapia e 20.4% quimioterapia. No que diz respeito ao 

tratamento adjuvante, para além da quimioterapia, 83.3% dos doentes realizaram hormonoterapia e 

77.8% radioterapia. 

3.3.2. Teste exacto de Fisher 

 
Nos casos de tabelas de contingência     (variáveis com 2 categorias), com pequeno número   de 

observações (e.g.,     ) e, consequentemente, com frequências observadas baixas, é 

aconselhável a utilização do teste exacto de Fisher em alternativa ao teste de independência do qui-

quadrado de Pearson que requer grandes amostras. Neste teste, calcula-se o valor-p, como sendo 

duas vezes o mínimo dos valores-p para os testes unilaterais de Fisher, denotados por    e    [125]. 

Desta forma, numa tabela de contingência     (Tabela 3.6), com os totais marginais fixos, os 

valores-p unilaterais, definidos como a soma das probabilidades hipergeométricas para todas as 

tabelas, com valores de   iguais ou superiores (iguais ou inferiores) ao observado quando a hipótese 

alternativa é associação positiva (negativa, respectivamente), dados: 

 

 
   ∑

            

                              
   

  (33) 

   

 
   ∑

            

                              
   

  (34) 

 

Tabela 3.6: Tabela de Contingência 22 

 1 2 Total 

1            

2            

Total                         

 

A hipótese nula será rejeitada ao nível de significância de 5%, o que indica que as variáveis em causa 

estão associadas. 

Tabela 3.7: Valores-p resultantes do teste exacto de Fisher para cada duas variáveis 

 AF TH1 GR1 pN MET PL RE RP FISH 
CER

FISH 

BRC

A2 
CIR 

HOR

M 
RAD 

QUI

M 

OUT

NEO

1 BIL <0.0

1 
1 0.02 0.67 1 0.11 0.27 0.19 0.37 0.27 0.01 1 0.06 1 0.04 0.06 

AF  0.36 1 0.14 0.33 0.28 0.16 0.39 1 0.48 0.02 0.20 0.07 1 0.02 
0.01 

TH1   0.74 0.01 0.22 0.11 0.61 0.05 1 1 0.63 1 1 
<0.0

1 
0.31 

1 

GR1    0.38 1 0.71 0.64 1 1 0.65 0.03 0.74 0.19 0.65 0.06 
0.7 

pN     
<0.0

1 
0.57 0.34 0.28 1 0.75 0.39 

<0.0

1 
0.64 

<0.0

1 
0.03 

1 
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MET      1 0.25 0.72 0.01 0.01 1 
<0.0

1 
0.79 0.59 1 

0.63 

PL       0.19 0.48 1 1 0.14 0.26 0.26 0.77 0.75 
0.35 

RE        
<0.0

1 
1 0.48 0.33 0.62 0.76 0.1 0.73 

0.6 

RP         0.6 1 0.25 0.12 0.4 0.28 0.02 
1 

FISH           0.42 0.33 1 1 0.71 
1 

CER

FISH 
          0.30 0.12 1 0.75 0.73 

1 

BRC

A2 
           1 0.26 0.39 0.35 

0.29 

CIR             0.25 1 0.34 
0.7 

HOR

M 
             0.42 

<0.0

1 

0.8 

RAD               0.01 
0.58 

QUI

M 
               

0.39 

 

A partir da tabela anterior verifica-se que os resultados do teste de Fisher corroboram aqueles obtidos 

pelo teste de qui-quadrado de Pearson quando se considera apenas as variáveis com apenas duas 

categorias. 
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4. Resultados 
 
Este capítulo centra-se na apresentação dos resultados relativos à Análise de Sobrevivência. 

Primeiro faz-se um enquadramento teórico acerca da Análise de Sobrevivência, seguido de uma 

descrição e apresentação dos resultados de estimação não paramétrica da função de sobrevivência 

pelo método de Kaplan-Meier. Posteriormente, recorrendo ao modelo semi-paramétrico de Cox, 

investigam-se factores de prognóstico influentes significativamente no tempo de sobrevivência global 

e no intervalo livre de doença, quer em termos de análise univariada (regressão simples), quer em 

termos de análise multivariada (regressão múltipla). 

A Análise de Sobrevivência é uma das áreas da Estatística que mais tem crescido nas últimas 

décadas, devido essencialmente ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas estatísticas 

necessárias para a análise de dados de sobrevivência.
 
Estes dados surgem quando é registado o 

tempo decorrido desde um instante inicial bem definido até à ocorrência de um evento de interesse 

(falha ou morte ou recidiva). Esse tempo denomina-se tempo de falha ou tempo de sobrevivência ou 

intervalo livre de doença, e corresponde à variável resposta (variável aleatória não negativa) [126, 

127].
 
 

Todavia, nos dados de sobrevivência, o evento de interesse pode não acontecer durante o período de 

observação para alguns indivíduos em estudo, e portanto, estar-se na presença de dados 

censurados, ou seja, indivíduos para os quais não foi possível observar o seu tempo de 

sobrevivência, dispondo-se apenas de uma informação parcial desse tempo. Isto pode acontecer, por 

exemplo, em situações em que o acompanhamento do doente foi interrompido por algum motivo ou a 

causa de morte foi outra para além da doença estudada. 

4.1. Métodos de sobrevivência não-paramétricos 

 

Para além da variável resposta, são também registados para cada indivíduo os valores de variáveis, 

designadas por variáveis explicativas ou covariáveis, que se supõe influenciarem o tempo de 

sobrevivência, uma vez que representam, usualmente, factores de risco da doença. 

De modo a especificar a distribuição de probabilidade da variável aleatória não negativa  , 

usualmente contínua, que representa aqui o tempo de sobrevivência de um indivíduo pertencente a 

uma população homogénea (sem covariáveis), existem várias funções, e.g., a função de 

sobrevivência. Esta é definida como a probabilidade de um indivíduo sobreviver pelo menos até ao 

instante  ,      , ou seja, a probabilidade de não ocorrer falha até ao instante  , denotada por: 

 

                  (35) 

 

Note-se que      é uma função monótona não crescente e contínua à esquerda, tal que        e 

                  . 
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4.1.1. Estimador de Kaplan-Meier 

 
Quando não existe censura, a função de sobrevivência numa amostra de   indivíduos em risco, num 

instante  , pode ser estimada a partir de: 

 

  ̂    
                    

 
      (36) 

 

ou seja, num dado instante  , a sua estimativa é dada pela proporção de indivíduos que sobreviveram 

para além do instante  . A esta função dá-se o nome de função de sobrevivência empírica. 

Contudo, quando existem dados censurados, utiliza-se o estimador não paramétrico de Kaplan e 

Meier ou estimador “limite-produto”, proposto por Kaplan e Meier (1958) [128]. Este considera tantos 

intervalos de tempo, quantos forem o número de falhas distintas, sendo os limites dos intervalos de 

tempo os tempos de falha da amostra. 

Deste modo, suponhamos que existem   indivíduos no estudo e        falhas distintas às quais 

correspondem os instantes de tempo            . Considerando    o número de falhas 

ocorridas em               e    o número de indivíduos em risco no instante   , ou seja, os 

indivíduos para os quais não ocorreu falha ou censura até o instante imediatamente anterior a   . O 

estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência é, assim, dado por: 

 

  ̂    ∏ 
     

  

 

      

 ∏   
  

  

 

      

  (37) 

 

Este estimador proporciona uma função em forma de escada que decresce após cada instante em 

que ocorre uma falha. Para além disso, este é um estimador consistente da função de sobrevivência 

e, sob certas condições de regularidade, pode ser considerado como um estimador de máxima 

verosimilhança não paramétrico de      [129, 130]. A estimativa da variância de  ̂    é dada pela 

seguinte expressão, conhecida por fórmula de Greenwood: 

 

     ̂ ̂       ̂     ∑  
  

         
      

   (38) 

 

Tendo  ̂   , para   fixo, uma distribuição assintótica Normal, um intervalo de             de 

confiança para      é dado por: 

 

  ̂        
 ⁄
√    ̂ ̂      (39) 

 

onde   
 ⁄
 é o quantil de ordem        ⁄   da distribuição Normal. 
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Outra função comummente usada em Análise de Sobrevivência é a função de risco, i.e., a taxa de 

ocorrência do evento de interesse no instante  , definida por: 

 

         
    

          |    

  
       (40-A) 

 

sendo por vezes preterida em favor da função de risco cumulativa, por vezes estimada por: 

 

  ̂    ∫  ̂      
 

 

    ( ̂   )   ∑    (  
  

  

)  
      

 (40-B) 

 

Esta é de extrema importância na identificação de modelos para o tempo de vida com base no 

comportamento da função de risco [126]. 

 

Tempo de sobrevivência global 
  
Através do estimador de Kaplan-Meier obtiveram-se as estimativas (empíricas) da função de 

sobrevivência relativa ao tempo desde o diagnóstico do CM até à ocorrência da morte devido 

exclusivamente à doença (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Curva de Kaplan-Meier do tempo desde o diagnóstico até à morte devido ao CMM. 

 

De acordo com a Figura 4.1, podemos verificar que à medida que os meses passam desde o 

diagnóstico do CM, a probabilidade estimada de um doente permanecer vivo até um dado instante vai 

diminuindo, sendo constante entre os 173 e 327 meses em cerca de 51%. Após os 327 meses, a taxa 

de sobrevivência estabiliza em valores próximos de 34%. 

Em média, os pacientes permaneceram vivos decorridos 222.3 meses (18 anos e 6 meses) do 

diagnóstico da doença. A mediana estimada do tempo de sobrevivência foi de 327 meses (27 anos e 

3 meses), o que significa que metade dos doentes permaneceu viva pelo menos até 27 anos após o 

diagnóstico. As taxas de sobrevivência global estimadas aos 5 e 10 anos (60 e 120 meses, 

respectivamente) foram 70.1% e 56.7%, respectivamente.  

 



  

48 

De seguida, procedeu-se à estimação das funções de sobrevivência para os diferentes grupos de 

indivíduos, de acordo com as categorias de cada covariável. Para cada covariável apresentam-se as 

estimativas relativas ao tempo de sobrevivência médio, mediano e ao percentil 25, uma vez que em 

alguns casos o tempo mediano de sobrevivência não pode ser calculado devido à não ocorrência do 

evento de interesse. 

 

 Variáveis demográficas 

 

Figura 4.2: Curva de Kaplan-Meier para IDcat – SG.  

 

Com base na Figura 4.2, qualquer que seja o instante considerado, a probabilidade de sobreviver ao 

CM vai diminuindo com o avançar da idade dos doentes aquando do diagnóstico da doença. Assim, 

são os pacientes diagnosticados em idades mais jovens, aqueles com taxas de sobrevivência aos 5 e 

10 anos superiores e os pacientes com idades mais avançadas aqueles com taxas de sobrevivência 

inferiores. O tempo de sobrevivência mediano difere de acordo com a faixa etária, sendo inferior em 

pacientes mais velhos. Neste grupo etário, a taxa de sobrevivência aos 10 anos é quase metade do 

valor encontrado para aquela aos 5 anos. Como mais de metade dos doentes com idade entre os 31 

e 49 anos permaneceu viva até o final do período de estudo, não foi possível estimar a mediana do 

tempo de sobrevivência (Tabela 4.1).  

Tabela 4.1: Estimativa do tempo de sobrevivência (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 
anos para covariável demográfica. 

Variável  
N.º 

doentes 
N.º 

mortes 

Tempo 
médio 

(meses) 

Tempo 
mediano 
(meses) 

Percentil 
25 (meses) 

Sobrevivência 
aos 5 anos (%) 

Sobrevivência 
aos 10 anos (%) 

IDcat 
(anos) 
(n=166) 

 

31-39 7 1  350 - - 100 100 

40-69 91 27  228 327 65 77.7 65.8 

70-89 68 28  108 72 42 52.4 27.7 

 

 Variáveis clínicas e patológicas 

A Figura 4.3 apresenta as curvas de Kaplan-Meier para as variáveis clínicas e patológicas relativas 

ao tempo de sobrevivência global. 
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Figura 4.3: Curvas de Kaplan-Meier para: a) AF, b) BIL, c) TH1, d) GR1, e) pT1, f) pN, g) MET, h) EST1 e i) OUTNEO1– SG. 

 

De acordo com a Tabela 4.2 observa-se que em algumas variáveis existe discrepância no número de 

casos diagnosticados em cada uma das categorias que as constituem. Isto faz com que as 

estimativas das curvas de sobrevivência não tenham uma interpretação fácil e plausível. Por 

exemplo, considerando a variável relativa à localização do tumor, constata-se a existência de apenas 

5 casos de cancro bilateral, sendo que em todos eles não se verificou a ocorrência do evento de 

interesse, a morte. Assim, a curva de sobrevivência estimada tem uma probabilidade sempre 

constante de valor 1. Além desta variável, outras a ter em conta são os antecedentes familiares, tipo 

histológico do tumor e existência de outras neoplasias. Além disto, as variáveis anteriores e, 

adicionalmente, o grau de diferenciação do tumor, não apresentaram diferenças significativas entre 

grupos no tempo de sobrevivência global (Tabela 4.10).  

Tendo em consideração apenas as covariáveis clínicas e patológicas que não apresentaram 

assimetria na distribuição do número de casos em cada uma das suas categorias e, aquelas em que 

as respectivas curvas apresentaram diferenças significativas entre grupos, foram retiradas as 

seguintes ilações: 
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Tamanho do tumor: 

 

Os pacientes diagnosticados com tumores classificados como pT4 têm uma probabilidade de 

sobrevivência inferior aos restantes, qualquer que seja o instante considerado (Figura 4.3e). As taxas 

de sobrevivência aos 5 e 10 anos destes doentes em relação aos pacientes com tumores de menores 

dimensões (pTis ou pT1 e pT2-3) são muito inferiores, correspondendo a 42.4% e 26.9%. O grupo de 

doentes com cancros de pequena dimensão (pTis ou pT1) é o que possui a maior probabilidade de 

sobreviver ao CM, tanto que mais de metade dos pacientes permaneceu viva até ao final do estudo. 

O tempo mediano de sobrevivência calculado no grupo de pacientes com tumores pT4 é menos de 

metade daquele determinado para a categoria pT2-3 (Tabela 4.2).  

 

Status Ganglionar: 

 

De acordo com a Figura 4.3f, doentes diagnosticados com comprometimento dos gânglios axilares 

pN1-3 possuem uma probabilidade de sobreviver ao cancro inferior, qualquer que seja o instante 

considerado. A sobrevivência aos 5 e 10 anos para doentes sem envolvimento ganglionar (pN0) é 

superior a 90%, verificando-se que 75% deles permanecem vivos decorridos 327 meses do 

diagnóstico. Já os pacientes com envolvimento ganglionar têm valores de sobrevivência muito 

inferiores, sendo o tempo mediano de sobrevivência de 65 meses (Tabela 4.2). 

 

Metástases à distância: 

 

Qualquer que seja o instante considerado, a probabilidade de sobreviver ao CM é sempre inferior 

para os homens diagnosticados com metástases à distância (pM1) (Figura 4.3g). Neste grupo de 

doentes o tempo mediano de sobrevivência é de apenas 13.5 meses e, até ao final do estudo todos 

eles falecem (Tabela 4.2). Pacientes sem disseminação de metástases possuem um tempo mediano 

de sobrevivência grande e taxas de sobrevivência aos 5 e 10 anos superiores a 60% (Tabela 4.2).  

 

Estadiamento da doença: 

 

A probabilidade de sobrevivência vai diminuindo à medida que os estádios da doença se tornam mais 

avançados (Figura 4.3h). Assim, as maiores taxas de sobrevivência aos 5 e 10 anos ocorrem para os 

estádios 0 ou I, seguindo-se o estádio II. Decorridos 5 anos do diagnóstico da doença, já tinham 

morrido todos os doentes pertencentes ao estádio IV (Tabela 4.2). Como mais de metade dos 

doentes nos estádios menos avançados (0 ou I e II) permaneceu viva, não foi estimada a mediana do 

tempo de sobrevivência.  
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Tabela 4.2: Estimativa do tempo de sobrevivência (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 
anos para covariáveis clínicas e patológicas. 

Variável  
N.º 

doentes 

N.º 

mortes 

Tempo 

médio 

(meses) 

Tempo 

mediano 

(meses) 

Percentil 

25 (meses) 
Sobrevivência 
aos 5 anos (%) 

Sobrevivência 
aos 10 anos (%) 

AF (n=166)  

Não 154 52 219 327 60 70.7 55.8 

Sim 12 4 128 - 48 64.3 64.3 

BIL (n=166)  

Não 161 56 216 173 56 69.1 54.9 

Sim 5 0 192 - - 100 100 

TH1 

(n=166) 
 

Ductal 146 53  218 327 54 67.6 55.7 

Outros 20 3  107 - 84 94.1 61.8 

GR1 

(n=163) 
 

G1+G2 139 45  234 327 60 72.2 58.8 

G3 24 10  147 72 51 57.8 43.4 

pT1 (n=163)  

pTis + pT1 50 5  332 - 327 94.7 91.9 

pT2-3 46 11  187 168 84 86.7 66.6 

pT4 70 40  117 60 24 42.4 26.9 

pN (n=163)  

pN0 76 6  334 - 327 94.3 91.6 

pN1-3 87 48  109 65 24 52.5 30.6 

MET 

(n=166) 
 

Não (pM0) 150 40  246.5 327 72 78.4 63.4 

Sim (pM1) 16 16  16.4 13.5 7.5 0 0 

EST1 

(n=166) 
 

0 + I 45 4 333.7 - 327 96.4 92 

II 45 10 208.5 - 120 89.9 72.2 

III 63 29 140.1 65 50 52.5 33.2 

IV 13 13 18.6 16 12 0 0 

OUTNEO1 

(n=166) 
 

Não 152 53 211 173 56 68.3 53.7 

Sim 14 3 232 - - 85.7 77.9 

 

 Variáveis Biomoleculares 

A Figura 4.4 apresenta as curvas de Kaplan-Meier para as variáveis biomoleculares relativas ao 

tempo de sobrevivência global. 
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Figura 4.4: Curvas de Kaplan-Meier para: a) PL, b) BRCA2, c) RE, d) RP, e) CERBB2, f) FISH e g) CERFISH– SG. 
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Tal como nas variáveis clínicas e patológicas, aqui também se analisaram os resultados obtidos para 

as variáveis que não originaram curvas de sobrevivência de difícil interpretação e nas quais existia 

diferenças significativas no tempo de sobrevivência dos vários grupos. Tendo como exemplo a 

variável BRCA2, embora haja diferença nas suas curvas de sobrevivência, verifica-se que apenas 

existem 8 casos de mutação no gene BRCA2 e 16 doentes que não são portadores dela, e nos quais 

não ocorreu o evento de interesse, a morte. Consequentemente, a curva de sobrevivência estimada 

tem uma probabilidade sempre constante e igual a 1, o que dificulta a sua interpretação em relação 

ao outro grupo. Não se verificam diferenças significativas entre as curvas de sobrevivência relativas 

às variáveis biomoleculares ploidia do DNA, expressão dos receptores hormonais de estrogénio e 

progesterona e expressão da oncoproteína C-erbB-2 (Tabela 4.10). Em relação às restantes variáveis 

biomoleculares obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Amplificação do oncogene HER2/neu pela técnica FISH: 

 

A probabilidade de sobrevivência foi superior para os casos em que o oncogene HER2/neu não foi 

amplificado pelo teste FISH (Figura 4.4f), verificando-se que em todos os casos nos quais se registou 

a amplificação do oncogene, os doentes morreram antes de decorridos 10 anos do diagnóstico. O 

tempo mediano de sobrevivência estimado após o diagnóstico do CM para o grupo sem amplificação 

do gene é mais do dobro do calculado para o outro grupo (Tabela 4.3).  

 

Binómio Expressão Tumoral da oncoproteína C-erbB-2/Amplificação do oncogene HER2/neu 

pela técnica FISH: 

 

De acordo com a Figura 4.4g, os doentes nos quais esta variável foi classificada como negativa, 

apresentaram uma probabilidade de sobrevivência superior em relação aos doentes da categoria 

positiva. Assim, os primeiros possuem um tempo mediano de sobrevivência e taxas de sobrevivência 

aos 5 e 10 anos superiores (Tabela 4.3).  

Tabela 4.3: Estimativa do tempo de sobrevivência (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 
anos para covariáveis biomoleculares. 

Variável  
N.º 

doentes 

N.º 

mortes 

Tempo 

médio 

(meses) 

Tempo 

mediano 

(meses) 

Percentil 

25 (meses) 
Sobrevivência 
aos 5 anos (%) 

Sobrevivência 
aos 10 anos (%) 

PL (n=77)  

Diplóide 16 5 250 327 68.3 80.8 71.8 

Aneuplóide 61 31 196 87 85.7 63.5 44.7 

BRCA2 

(n=24) 
 

Não 16 0  240 - - 100 100 

Sim 8 2  136 - 56 68.6 68.6 

RE (n=166)  

Negativa 10 4 130 168 48 70 70 
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Positiva 156 52 224 327 60 70.1 55.6 

RP (n=164)  

Negativa 27 14 127 108 36 57.3 46 

Positiva 137 41 235 327 60 73.3 59.1 

CERBB2 

(n=165) 
 

“0” 134 44 230.7 327 60 73.4 58.8 

“2+” 25 8 91.4 - 42 60.3 51.7 

“3+” 6 3 65.3 36 12 41.7 41.7 

FISH (n=75)  

Negativa 67 25  226.3 173 60 69 55.2 

Positiva 8 4  45.8 72 12 51.4 0 

CERFISH 

(n=163) 
 

Negativa 153 49 229.4 327 60 72.1 58.6 

Positiva 10 5 60.5 72 12 52.5 26.3 

 

 Variáveis tipo de tratamento 

A Figura 4.5 apresenta as curvas de Kaplan-Meier para as variáveis tipo de tratamento relativas ao 

tempo de sobrevivência global. 
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Figura 4.5: Curvas de Kaplan-Meier para: a) TNEO, b) CIR, c) HORM, d) RAD e e) QUIM. 

 

No que diz respeito às variáveis tipo de tratamento, constatou-se que não existiam diferenças 

significativas das curvas de sobrevivência da hormonoterapia e quimioterapia adjuvantes (Tabela 

4.10). Em relação às restantes variáveis foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Terapia neoadjuvante: 

 

De acordo com a Figura 4.5a verifica-se que as curvas de sobrevivência estimadas associadas aos 

diferentes grupos de realização ou não de terapia neoadjuvante se sobrepõem. Contudo, constata-se 

que a probabilidade de sobrevivência estimada qualquer que seja o instante considerado, excluindo 

apenas os meses iniciais, é superior para os homens que não realizaram qualquer tipo de terapia 
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neoadjuvante em relação aos que realizaram quimioterapia. Também, os doentes que realizaram 

radioterapia possuem no geral, uma probabilidade de sobrevivência superior em relação aos que 

realizaram quimioterapia.  

Aos 5 anos, a taxa de sobrevivência para pacientes que receberam radioterapia tem um valor 

superior relativamente ao daqueles que receberam quimioterapia. Todavia aos 10 anos, a taxa de 

sobrevivência é de 0% neste grupo e de 45.5% no grupo da quimioterapia (Tabela 4.4). 

 

Cirurgia: 

 

Qualquer que seja o instante considerado, a probabilidade de sobreviver ao CM é superior para os 

doentes que foram submetidos a cirurgia (Figura 4.5b), sendo a estimativa da mediana do tempo de 

sobrevivência para estes doentes de 327 meses. O grupo de doentes que não foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico apresentou taxas de sobrevivência aos 5 e 10 anos muito pequenas, com 

valores de 15.5% e 0%, respectivamente. Por seu lado, essas taxas para aqueles que realizaram 

cirurgia apresentaram valores superiores a 65% (Tabela 4.4). 

 

Radioterapia adjuvante: 

 

A partir da Figura 4.5d observa-se que as curvas de sobrevivência estimadas se cruzam nos meses 

iniciais. Após os 24 meses, constata-se que os doentes que receberam radioterapia adjuvante 

possuem uma probabilidade de sobrevivência inferior, qualquer que seja o instante considerado. As 

taxas de sobrevivência aos 5 e 10 anos são superiores a 70% para o grupo de doentes que não 

recebeu radioterapia e a mediana do tempo de sobrevivência não foi estimada, uma vez que mais de 

50% dos indivíduos permaneceu vivo (Tabela 4.4).  

Tabela 4.4: Estimativa do tempo de sobrevivência (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 
anos para covariáveis tipo de tratamento. 

Variável  
N.º 

doentes 

N.º 

mortes 

Tempo 

médio 

(meses) 

Tempo 

mediano 

(meses) 

Percentil 

25 (meses) 
Sobrevivência 
aos 5 anos (%) 

Sobrevivência 
aos 10 anos (%) 

TNEO 

(n=166) 
 

Não 145 45  236.8 327 60 72.9 61.7 

Radioterapia 10 6  68.2 84 52 53.3 0 

Quimioterapia 11 5  64 56 24 45.5 45.5 

CIR (n=166)  

Não 22 17  37.7 24 12 15.5 0 

Sim 144 39  249.8 327 72 77.8 65.3 

HORM 

(n=165) 
 

Não 75 26  240 327 63 75.1 61.6 

Sim 90 30  125 120 50 64.7 49.5 

RAD (n=165)  
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Não 60 11  306 - 87 81.5 74.8 

Sim 105 45  173 120 50 64.5 47.9 

QUIM 

(n=166) 
 

Não 111 35  238 327 60 74.2 57.8 

Sim 54 21  122 168 42 60.7 52.5 

 
 

Tempo de remissão da doença  
 
Através do estimador de Kaplan-Meier obtiveram-se também as estimativas (empíricas) da função de 

sobrevivência em relação ao intervalo livre da doença, i.e., o tempo desde o tratamento até à 

ocorrência da recidiva da doença (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6: Curva de Kaplan-Meier do tempo desde o fim do tratamento até à recidiva do CMM 

 

A curva do intervalo livre da doença mostra que a probabilidade estimada de um doente permanecer 

livre da doença vai diminuindo até aos 168 meses (14 anos após o tratamento), a partir do qual 

permanece constante com um valor de 44%. 

Em média, os pacientes estão livres de recidiva da doença durante 207.5 meses (17 anos e 3 

meses). Estima-se que metade dos doentes permaneça sem recorrência da doença decorridos 132 

meses (11 anos) do tratamento do cancro. As taxas do intervalo livre da doença estimadas aos 5 e 10 

anos (60 e 120 meses) foram 62.9% e 52.5%, respectivamente.  

 

Posteriormente, para os diferentes grupos de indivíduos, e de acordo com as categorias de cada 

covariável, procedeu-se à estimação das funções de sobrevivência em relação ao tempo de remissão 

da doença, para cada covariável categorizada. Além disso, as próximas tabelas apresentam as 

estimativas relativas ao tempo de remissão médio, mediano e ao percentil 25, tendo em conta que em 

alguns casos o tempo mediano de remissão da doença não pode ser calculado devido à não 

ocorrência do evento de interesse (recidiva). 
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 Variáveis demográficas: 

 

Figura 4.7: Curva de Kaplan-Meier para IDcat – ILD. 

 

Ao contrário do que se verificou para o tempo de sobrevivência global, esta variável não demonstrou 

diferenças significativas entre as suas categorias no tempo de remissão da doença (Tabela 4.10). De 

facto, apenas existem 7 casos de doentes jovens, aos quais está associado apenas 1 evento. Além 

disso, há uma sobreposição das curvas relativas às faixas etárias dos 40 aos 69 anos e dos 70 aos 

89 anos nos meses iniciais após a realização do tratamento.  

Tabela 4.5: Estimativa do tempo de remissão (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 anos 
para covariável demográfica. 

Variável 
N.º 

doentes 
N.º 

recidivas 

Tempo 
médio 

(meses) 

Tempo 
mediano 
(meses) 

Percentil 
25 (meses) 

Intervalo livre de 
doença aos 5 

anos (%) 

Intervalo livre de 
doença aos 10 

anos (%) 

IDcat 
(anos) 
(n=166) 

 

31-39 7 1  343 - - 100 100 

40-69 91 37  185 156 50 66.4 53.6 

70-89 68 24  127 84 40 50.8 43.5 

 

 Variáveis clínicas e patológicas 

A Figura 4.8 apresenta as curvas de Kaplan-Meier para as variáveis clínicas e patológicas relativas 

ao intervalo livre da doença. 
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Figura 4.8: Curvas de Kaplan-Meier para: a) AF, b) BIL, c) TH1, d) GR1, e) pT1, f) pN, g) MET, h) EST1 e i) OUTNEO1– ILD. 

 
Tal como referido anteriormente, algumas variáveis têm uma discrepância no número de casos 

diagnosticados em cada uma das categorias que as constituem, o que origina curvas de 

sobrevivência que necessitam de uma interpretação cuidadosa. Exemplos destas variáveis são as 

relativas à localização do tumor, existência de antecedentes familiares, tipo histológico do tumor e 

existência de outras neoplasias. Em todas elas também não foi detectada a existência de diferenças 

significativas no tempo de remissão da doença entre os seus grupos (Tabela 4.10). 

Tendo em consideração apenas as covariáveis clínicas e patológicas que não apresentaram 

assimetria na distribuição do número de casos e aquelas nas quais existiram diferenças significativas 

entre grupos (Tabela 4.10), retiraram-se as seguintes ilações: 

 

Grau de diferenciação do tumor: 

 

De acordo com a Figura 4.8d, a probabilidade de permanecer livre de doença estimada qualquer que 

seja o instante considerado é superior nos doentes diagnosticados com cancros bem ou 

moderadamente diferenciados (G1 ou G2, respectivamente). Assim, as taxas de intervalo livre da 

doença aos 5 e 10 anos são superiores neste grupo de doentes, bem como a mediana do tempo de 

remissão (Tabela 4.6). Constata-se, também, que as taxas de intervalo livre de doença aos 5 e 10 

anos para a categoria G3 apresentaram o mesmo valor (36.2%).  
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Tamanho do tumor: 

 

Qualquer que seja o instante considerado, os pacientes diagnosticados com tumores classificados 

como pT4 têm uma maior probabilidade de a recidiva ocorrer mais cedo relativamente aos restantes 

(Figura 4.8e). As taxas de intervalo livre de doença aos 5 e 10 anos nestes doentes em relação aos 

pacientes com tumores de menores dimensões (pTis ou pT1 e pT2-3) são muito inferiores, 

correspondendo apenas a 35.2% e 23%. O grupo de doentes com cancros de pequena dimensão 

(pTis ou pT1) é o que possui a maior probabilidade de permanecer livre da doença, à excepção dos 

12 meses iniciais. Para estes, assim como para o grupo de tumores classificados como pT2-3 mais de 

metade dos pacientes permaneceu livre da doença até ao final do estudo. Já o tempo mediano de 

remissão calculado no grupo de pacientes com tumores pT4 é de apenas 48 meses (Tabela 4.6).  

 

Status Ganglionar: 

 

Os doentes diagnosticados sem comprometimento dos gânglios axilares (pN0) possuem uma maior 

probabilidade de não ter recidiva do cancro, qualquer que seja o instante considerado (Figura 4.8f). O 

intervalo livre da doença aos 5 e 10 anos para este grupo de doentes é superior a 83%, verificando-

se que 75% deles permanecem livres da doença decorridos 168 meses do seu tratamento. Já os 

pacientes com envolvimento ganglionar (pN1-3) têm valores de intervalo livre de doença muito 

inferiores, sendo o tempo mediano de remissão de 48 meses (Tabela 4.6). 

 

Metástases à distância: 

 

Analisando a Figura 4.8g, verifica-se que ocorre logo recidiva da doença após o tratamento em cerca 

de 9 doentes diagnosticados com metástases à distância (pM1). Por isso, a curva do intervalo livre da 

doença tem logo uma queda após o instante inicial. São estes os pacientes que possuem uma 

probabilidade de ter recorrência do cancro superior (Figura 4.3g). Neste grupo de doentes o tempo 

mediano de remissão é de apenas 0 meses, o que significa que mal acabe o tratamento, mais de 

50% dos homens têm recidiva da doença, ocorrendo recidiva da doença em todos os doentes antes 

de decorridos 5 anos do tratamento. Pacientes sem disseminação de metástases possuem um tempo 

mediano de remissão grande e taxas de intervalo livre da doença aos 5 e 10 anos superiores a 60% 

(Tabela 4.6). 

 

Estadiamento da doença: 

 

A probabilidade de permanecer livre de doença é sempre superior para os doentes diagnosticados no 

estádio 0 ou I, seguidos daqueles no estádio II (com excepção dos primeiros meses), estádio III e IV. 

Neste último, verifica-se que ocorrem recidivas logo após o tratamento, por isso a queda abrupta da 

probabilidade de permanecer livre de doença (Figura 4.8h). Assim, as maiores taxas de intervalo livre 
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da doença aos 5 e 10 anos ocorrem para os estádios 0 ou I, seguindo-se o estádio II. Decorridos 5 

anos do diagnóstico da doença, já tinha havido recorrência do cancro em todos os doentes 

pertencentes ao estádio IV, constatando-se que logo após o tratamento, 50% dos pacientes 

pertencentes a esse estádio tiveram recidiva (Tabela 4.6). Para os doentes em estádios menos 

avançados (0 ou I e II) não foi estimada a mediana do tempo de remissão, uma vez que mais de 

metade ficou tratada.  

Tabela 4.6: Estimativa do tempo de remissão (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 anos 
para covariáveis clínicas e patológicas. 

Variável  
N.º 

doentes 

N.º 

recidivas 

Tempo 

médio 

(meses) 

Tempo 

mediano 

(meses) 

Percentil 

25 (meses) 

Intervalo livre 
de doença aos 

5 anos (%) 

Intervalo livre 
de doença aos 

10 anos (%) 

AF (n=166)  

Não 154 56  215.1 156 48 62.5 56.1 

Sim 12 6  93.2 120 48 68.7 27.5 

BIL (n=166)  

Não 161 59  212 156 48 62.5 54.9 

Sim 5 3  116 120 76 75 25 

TH1 (n=166)  

Ductal 146 58  203 132 40 61.2 51.5 

Outros 20 4  103 - 60 73.5 61.2 

GR1 

(n=163) 
 

G1+G2 139 50  216 156 48 66.4 54.4 

G3 24 12  117 48 36 36.2 36.2 

pT1 (n=163)  

pTis + pT1 50 10  289 - 132 93.7 79.4 

pT2-3 46 14  182 - 50 67 62.2 

pT4 70 40 104 48 16 35.2 23 

pN (n=163)  

pN0 76 10  308.6 - 168 92.3 83.8 

pN1-3 87 50  92.5 48 14 38.9 25.9 

MET 

(n=166) 
 

pM0 150 50  224 168 50 67.9 56.7 

pM1 16 12  7 0 0 0 0 

EST1 

(n=166) 
 

0 + I 45 7  301.3 - 156 93.9 85.6 

II 45 15  184.61 - 60 72.9 60.8 

III 63 29  123.27 60 40 41.9 27.4 

IV 13 11  6.15 0 0 0 0 

OUTNEO1 

(n=166) 
 

Não 152 56  206 132 48 60.9 52.5 

Sim 14 6  182.5 - 120 77.9 60.6 
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 Variáveis biomoleculares 

A Figura 4.9 apresenta as curvas de Kaplan-Meier para as variáveis biomoleculares relativas ao 

intervalo livre da doença. 
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Figura 4.9: Curvas de Kaplan-Meier para: a) PL, b) BRCA2, c) RE, d) RP, e) CERBB2, f) FISH e g) CERFISH– ILD. 

 
Tal como nas variáveis clínicas e patológicas, algumas curvas estimadas são de difícil interpretação. 

Por exemplo, as curvas do intervalo livre da doença para as categorias da variável representativa da 

ploidia do DNA estão sobrepostas em vários instantes de tempo. Tal é devido ao número reduzido de 

casos de recidivas registado em doentes com diploidia, comparativamente às registadas nos doentes 

com aneuploidia (Tabela 4.7). Também não foi detectado existir diferenças no tempo de remissão da 

doença entre as categorias desta variável (Tabela 4.10). Outras variáveis que originam curvas de 

difícil interpretação devido à discrepância no número de casos em cada categoria e para as quais não 

existia diferença entre as curvas no tempo de remissão foram as correspondentes à expressão dos 

receptores de estrogénio e da oncoproteína C-erbB-2, à amplificação do oncogene HER2/neu pelo 

FISH e à resultante da combinação destas duas últimas (CERFISH) e, por fim, em relação à mutação 

no gene BRCA2. A única variável biomolecular na qual o tempo de remissão parece diferir de forma 

significativa entre categorias é a expressão dos receptores hormonais de progesterona para a qual se 

verificou o seguinte:   

 

Expressão tumoral dos receptores hormonais de progesterona: 

 

À excepção dos meses iniciais, qualquer que seja o instante considerado, a probabilidade de 

permanecer livre do CM é superior para os doentes com cancros receptores de progesterona 

positivos (Figura 4.9d). Posto isto, o grupo de pacientes em que estavam presentes receptores de 
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progesterona possui taxas de intervalo livre da doença aos 5 e 10 anos superiores àqueles em que os 

receptores estavam ausentes. A estimativa da mediana do tempo de remissão é de 84 meses para o 

grupo de doentes com ausência dos receptores de progesterona nas células tumorais. Para o grupo 

com cancros positivos para os receptores de progesterona não houve tempo mediano estimado, uma 

vez que mais de metade permaneceu livre de doença (Tabela 4.7). 

Tabela 4.7: Estimativa do tempo de remissão (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 anos 
para covariáveis biomoleculares. 

Variável  
N.º 

doentes 

N.º 

recidivas 

Tempo 

médio 

(meses) 

Tempo 

mediano 

(meses) 

Percentil 

25 (meses) 

Intervalo livre 
de doença aos 

5 anos (%) 

Intervalo livre 
de doença aos 

10 anos (%) 

PL (n=77)  

Diplóide 16 7  177 156 36 68.6 57.3 

Aneuplóide 61 32  186 60 36 49.2 44.3 

BRCA2 

(n=24) 
 

Não 16 2 208.2 - - 93.3 83 

Sim 8 4 90.4 120 36 60 20 

RE (n=166)  

Negativa 10 5  107 120 90 78.7 47.3 

Positiva 156 57  213 156 48 61.7 53.5 

RP (n=164)  

Negativa 27 17  94.3 84 32 51 32.4 

Positiva 137 45  229.2 - 48 64.9 56.9 

CERBB2 

(n=165) 
 

“0” 134 51  215.9 156 48 64.1 55.6 

“2+” 25 9  79.3 90 24 57.3 21.5 

“3+” 6 2  74.5 24 17 50 50 

FISH (n=75)  

Negativa 67 28  203 120 36 58.6 49.1 

Positiva 8 3  32.5 36 17 25 25 

CERFISH 

(n=163) 
 

Negativa 153 58 208.2 132 48 63.8 52.7 

Positiva 10 3 69.2 48 24 40.0 40.0 

 

 Variáveis tipo de tratamento 

A Figura 4.10 apresenta as curvas de Kaplan-Meier para as variáveis clínicas e patológicas relativas 

ao intervalo livre da doença. 

 



  

67 

 

Figura 4.10: Curvas de Kaplan-Meier para: a) TNEO, b) CIR, c) HORM, d) RAD e e) QUIM– ILD. 

 

Todas as variáveis relativas ao tipo de tratamento apresentaram diferenças significativas nas suas 

curvas de intervalo livre de doença (Tabela 4.10). Deste modo, constatou-se: 

 

Terapia neoadjuvante: 

 

De acordo com a Figura 4.10a verifica-se que as curvas de intervalo livre da doença estimadas 

associadas aos diferentes grupos de realização ou não de terapia neoadjuvante se sobrepõem. A 

discrepância no número de casos em cada uma das categorias desta variável, nomeadamente o 

número reduzido de doentes que realizaram quer quimioterapia quer radioterapia comparativamente 

ao daqueles que não receberam qualquer tipo de terapia neoadjuvante faz com que a interpretação 
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das curvas estimadas necessite de algum cuidado. Os doentes que apresentam maiores taxas de 

intervalo livre da doença são os que não foram submetidos a qualquer tipo de tratamento 

neoadjuvante. Constata-se que decorridos 5 anos do tratamento, todos os pacientes que receberam 

quimioterapia antes da cirurgia tiveram recidiva da doença. Deste modo, é este grupo de doentes que 

tem o menor tempo mediano de remissão (Tabela 4.8).  

 

Cirurgia: 

 

Qualquer que seja o instante considerado, a probabilidade de permanecer livre do CM é superior para 

os doentes que foram submetidos a cirurgia (Figura 4.10b), tanto que 25% dos doentes que não 

foram submetidos a cirurgia tiveram recorrência do CM nem decorrido 1 mês do tratamento. O grupo 

de doentes submetidos ao procedimento cirúrgico apresentou taxas de intervalo livre de doença aos 5 

e 10 anos muito superiores ao restante grupo. Já as taxas para aqueles que não realizaram cirurgia 

apresentaram valores inferiores a 10%. A mediana do tempo de remissão foi mais de quatro vezes 

superior para pacientes submetidos a cirurgia (Tabela 4.8).  

 
Hormonoterapia adjuvante: 

 

Pacientes sujeitos a terapia hormonal têm uma menor probabilidade de permanecer livres de doença 

em relação aos que não receberam este tipo de tratamento, qualquer que seja o instante considerado 

(Figura 4.10c). Por isso, o grupo de doentes sujeito a hormonoterapia possui taxas de intervalo livre 

de doença aos 5 e 10 anos inferiores em relação aos demais. Como mais de 50% dos doentes deste 

grupo não tiveram recidiva da doença, não foi estimado o seu tempo mediano de remissão (Tabela 

4.8). 

 

Radioterapia adjuvante: 

 

A Figura 4.10d mostra-nos que a curva de sobrevivência estimada do intervalo livre de doença, 

qualquer que seja o instante considerado, é sempre superior para os doentes que não receberam 

radioterapia após a cirurgia. As taxas de intervalo livre de doença aos 5 e 10 anos são superiores a 

70% para o grupo de doentes que não recebeu radioterapia e a mediana do tempo de remissão não 

foi estimada, uma vez que mais de 50% dos indivíduos permaneceu livre de doença (Tabela 4.8).  

 

Quimioterapia adjuvante: 

 

Exceptuando os 10 meses iniciais, os doentes que receberam quimioterapia após cirurgia têm uma 

maior probabilidade de vir a ter recidiva do CM (Figura 4.10e). Estima-se que o tempo mediano de 

remissão para os doentes que receberam quimioterapia seja 90 meses, enquanto que para o grupo 

de doentes que não realizou o tratamento não foi possível determiná-lo, visto permanecerem livres de 
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recidiva até ao final do estudo mais de 50% deles. Aos 5 e 10 anos, as percentagens de pacientes 

livre da doença que receberam quimioterapia adjuvante são inferiores à dos que não receberam 

quimioterapia adjuvante (Tabela 4.8). 

Tabela 4.8: Estimativa do tempo de remissão (em meses) médio, mediano e percentil 25, e da sobrevivência aos 5 e 10 anos 
para covariáveis tipo de tratamento. 

Variável  
N.º 

doentes 

N.º 

recidivas 

Tempo 

médio 

(meses) 

Tempo 

mediano 

(meses) 

Percentil 

25 (meses) 

Intervalo livre 
de doença aos 

5 anos (%) 

Intervalo livre 
de doença aos 

10 anos (%) 

TNEO 

(n=166) 
 

Não 145 51  221.9 168 48 67.3 57.2 

Radioterapia 10 5  47.3 48 44 0 0 

Quimioterapia 11 6  55.2 60 16 36.6 18.3 

CIR (n=166)  

Não 22 13  26.6 36 0 9.7 9.7 

Sim 144 49  224.9 168 54 68.7 57.4 

HORM 

(n=165) 
 

Não 75 26  240 - 54 67.1 60.7 

Sim 90 36  105 120 36 59 41.1 

RAD (n=165)  

Não 60 11  293 - 72 81.4 70.2 

Sim 105 51  145 95 36 53.7 43.1 

QUIM 

(n=166) 
 

Não 111 35  244 - 48 66.2 59.2 

Sim 54 27  90.5 90 24 54.9 35.6 

 

4.1.2. Teste log-rank 

 

Após a obtenção da estimativa de Kaplan-Meier das funções de sobrevivência, e consequente 

representação gráfica, utilizam-se testes não paramétricos para a comparação das curvas de 

sobrevivência correspondentes a diferentes grupos de indivíduos. O teste de log-rank [131] é dos 

mais usados para comparar funções de sobrevivência, sendo bastante apropriado quando a razão 

das funções de risco dos grupos a serem comparados é aproximadamente constante [2]. 

Considerando dois grupos de indivíduos, em que       representa a função de sobrevivência do 

        grupo,      , tem-se como hipóteses a testar: 

 

                                   (41) 

 

Então, sendo            os tempos de falha distintos da amostra formada pelos     

indivíduos,    o número de falhas ocorridas em                   o número de falhas ocorridas em    
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no grupo          ,    o número de indivíduos em risco no instante imediatamente anterior a    

          e     o número de indivíduos em risco imediatamente antes de    no grupo            em 

cada tempo de falha   . Os dados em causa podem ser dispostos numa tabela de contingência 2x2 

com     falhas e         sobreviventes na coluna  . (Tabela 4.9). 

Tabela 4.9:Tabela de contingência para o tempo    

Grupo N.º falhas em    N.º sobreviventes para além de    N.º indivíduos em risco em    

1                 

2                 

Totais             

 

Supondo    verdadeira, a distribuição de    , condicional à ocorrência de falha e censura até o 

instante    (marginais linha fixas) e ao número de falhas no tempo    (marginais coluna fixas) é 

hipergeométrica: 

  (   |     )  
(

  

   
) (

     

       
)

(   
   

)
  (42) 

Posto isto, tem-se que o valor médio e a variância condicionais da variável aleatória     são, 

respectivamente: 

     
     

  

 (43) 

 

     
               

  
       

  (44) 

 

Considerando a estatística   ∑          
 
   , consegue combinar-se a informação contida das   

tabelas de contingência com o intuito de se obter uma medida global do desvio dos valores 

observados de     em relação aos valores esperados. 

Assim, sob   ,        , uma vez que            e        ∑    
 
   . 

A estatística de teste das hipóteses (41) é obtida de forma similar àquela proposta por Mantel e 

Haenszel (1959) [132]: 

 

   
  

      
  (45) 

 

Sob   , esta segue uma distribuição assimptótica do Qui-Quadrado com 1 grau de liberdade    
  . 

Com o intuito de averiguar a existência de diferenças significativas no tempo de sobrevivência e 

intervalo livre de doença dos vários grupos, procedeu-se, então ao teste de Mantel-Haenszel ou log-

rank (Tabela 4.10). 
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Tabela 4.10: Teste log-rank para cada variável associada ao CMM 

 Tempo de Sobrevivência Tempo de Remissão 

Variáveis Estatística g.d.l. Valor-p Estatística g.d.l. Valor-p 

IDcat 13.36 2 0.001 5.6 2 0.061 

BIL 2.85 1 0.091 0.2 1 0.63 

AF 0.09 1 0.767 0.7 1 0.413 

TH1 1.3 1 0.257 1.5 1 0.223 

GR1 1.9 1 0.167 4.3 1 0.04 

pT1 41.5 2 <0.001 29.6 2 <0.001 

pN 43.82 1 <0.001 45.1 1 <0.001 

MET 159.07 1 <0.001 116 1 <0.001 

EST1 130 3 <0.001 129 3 <0.001 

OUTNEO1 2.31 1 0.129 0.4 1 0.54 

PL 1.94 1 0.164 0.5 1 0.496 

RE 0.001 1 0.975 0.1 1 0.809 

RP 2.42 1 0.119 6.3 1 0.012 

CERBB2 5.36 2 0.069 2.3 2 0.31 

FISH 6.71 1 0.01 2.5 1 0.116 

CERFISH (n=163) 7.10 1 0.008 0.60 1 0.443 

BRCA2 4.14 1 0.042 3.6 1 0.059 

TNEO 7.51 2 0.023 7.5 2 0.033 

CIR 59.88 1 <0.001 35.8 1 <0.001 

HORM 1.33 1 0.249 4.2 1 0.039 

RAD 6.12 1 0.013 10.8 1 0.001 

QUIM 1.61 1 0.204 7.4 1 0.006 

 

Relativamente ao tempo de sobrevivência global do CM, verifica-se que existem diferenças 

significativas, usando o teste log-rank com um nível de significância de α=5%, entre as curvas de 

sobrevivência das categorias das variáveis idade, tamanho do tumor, status ganglionar, existência de 

metástases à distância, estadiamento da doença, FISH, binómio expressão da oncoproteína C-erbB-

2/amplificação do oncogene HER2/neu pelo FISH, mutação genética no BRCA2, terapia 

neoadjuvante, cirurgia e radioterapia adjuvante. 

Analogamente para o tempo de remissão da doença, a partir dos valores-p do teste log-rank, verifica-

se que existem diferenças significativas entre as curvas de sobrevivência das variáveis grau de 

diferenciação, tamanho do tumor, status ganglionar, metástases à distância, estadiamento da doença, 

expressão tumoral dos receptores de progesterona, terapia neoadjuvante, cirurgia, hormonoterapia, 

radioterapia e quimioterapia adjuvantes. 

Deste modo, existe evidência de que quer o tempo de sobrevivência global, quer o tempo de 

remissão da doença, dependam destas variáveis quando consideradas isoladamente. 

4.2. Modelo de Cox 

 
Em muitas situações práticas em áreas como a medicina e engenharia, pretende-se investigar a 

influência de alguns factores de risco, representados pelas variáveis explicativas, nos tempos de 

sobrevivência. Neste sentido, Cox em 1972 [133] propôs um modelo de regressão que permite a 

análise de dados de sobrevivência de forma simples, sobretudo a interpretação da influência das 

covariáveis [127]. O modelo de Cox ao modelar o efeito de covariáveis sobre o tempo de 
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sobrevivência em termos de riscos proporcionais, tornou-se o modelo mais amplamente utilizado em 

análise de sobrevivência. 

Com efeito, sejam   uma variável aleatória contínua que representa o tempo de sobrevivência e 

             
  o vector de covariáveis associado a cada um dos indivíduos. Para um dado instante 

 , o modelo de Cox é definido através da função de risco, dada por: 

 

                                             (46) 

 

Note-se que este modelo é constituído por uma parte paramétrica e outra não paramétrica. A 

componente não paramétrica corresponde a um risco de base ou subjacente,      , que é uma 

função de risco arbitrária não negativa e não especificada, representando a parte dependente do 

tempo na função de risco para um indivíduo padrão, quando    . Por seu turno, a componente 

paramétrica é frequentemente introduzida de forma multiplicativa, dada por: 

 

             (           )  (47) 

 

onde               é o vector de coeficientes de regressão desconhecidos que representam a 

influência das variáveis explicativas no tempo de sobrevivência através das razões das taxas de 

risco. Esta forma multiplicativa garante que        seja sempre não negativa. 

Trata-se, portanto de um modelo de riscos ou taxas de falha proporcionais, uma vez que a razão das 

taxas de falha de dois indivíduos com vector de covariáveis    e    é constante no tempo, ou seja, as 

funções de risco correspondentes a esses indivíduos são proporcionais: 

 

 
       

 (    )
 

           
   

        (  
  )

    (  
     

  )     (  (     ))    (48) 

 

Deste modo, o modelo de Cox pressupõe que a influência das variáveis explicativas na função de 

risco não sofre qualquer alteração durante o período em que os indivíduos se encontram em 

observação, tendo um efeito multiplicativo de acordo com o factor         . A partir da expressão 

dada pela equação (48), observa-se que o efeito das covariáveis é de acelerar ou desacelerar a 

função de risco. Assim,        representa o risco relativo de ocorrência do evento de interesse para 

determinados valores de    e    (para mais detalhes, vide [126]). 

 

Método da máxima verosimilhança parcial 

 

Considerando uma amostra de   indivíduos, com    a denotar o tempo de vida do indivíduo  , e     

falhas distintas nos instantes            , seja                        o conjunto de índices 

das observações sob risco no tempo     .  
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A função de verosimilhança em que Cox se baseou para fazer inferências acerca dos parâmetros   

do modelo é dada por: 

 

      ∏
         

   

∑        
            

 

   

  (49) 

 

Os valores de   são aqueles que maximizam a função dada por (49), e são obtidos através da 

solução do sistema de equações de verosimilhança, dado por       , em que      é o vector 

score (das derivadas de primeira ordem) da função    (    ) (vide Anexo 1 - Fórmulas) [134]. 

A função de verosimilhança parcial não pressupõe a possibilidade de empates nos valores 

observados. Nesta situação, a função de verosimilhança parcial deve ser modificada para incorporar 

essas observações empatadas. Peto (1972) e Breslow (1974) [135, 136] sugeriram a seguinte 

aproximação da função de verosimilhança parcial: 

 

      ∏
         

   

 ∑        
             

  
 

 

   

 (50) 

 

onde      é o vector formado pela soma dos correspondentes vectores de covariáveis para os 

indivíduos que falham no mesmo tempo      (        ) e    o número de falhas nesse mesmo 

tempo     . Caso não hajam observações empatadas a expressão (50) reduz-se a (49). 

 

Método de selecção de covariáveis 

 

Pretende-se aqui determinar o modelo mais parcimonioso, isto é, o modelo que melhor explique o 

comportamento da variável resposta, com o menor número de parâmetros (covariáveis). A escolha 

deste modelo é uma das componentes mais importantes na análise estatística dos dados [137]. 

Akaike (1973) [138] desenvolveu uma medida de comparação de modelos estatística denominada 

critério de informação de Akaike (AIC), o qual se baseia na determinação do modelo que minimiza a 

divergência de Kullback-Leibler (K-L), ou seja, apresentou uma estimativa da informação K-L, 

baseada na função de log-verosimilhança no seu ponto máximo, acrescida de uma penalidade 

associada ao número de parâmetros do modelo. 

 

          ( ( ̂| ))      (51) 

 

onde    ( ( ̂| )) é o logaritmo da função de verosimilhança no seu ponto máximo e   é a 

penalização que corresponde ao número aproximado de parâmetros estimados no modelo.
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Durante a escolha do modelo que melhor se ajuste aos dados, de forma a determinar quais as 

variáveis explicativas que têm um efeito significativo no tempo de sobrevivência dos indivíduos em 

estudo, na presença das restantes covariáveis, pode-se também testar a hipótese (  ) de que uma 

certa covariável    não tem influencia significativa no tempo de sobrevivência do indivíduo, i.e.:
 

 

                       (52) 

 

Apesar de haver vários testes de hipóteses para avaliar (52), optou-se aqui por utilizar o teste de 

Wald, cuja estatística de teste é dada por: 

 

 
 ̂ 

 

     ̂  
  (53) 

 

Sob   , a estatística (53) tem uma distribuição assimptótica    
 . 

4.2.1. Análise univariada (regressão simples) 

 
Inicialmente ajustou-se um modelo de regressão de Cox para cada uma das variáveis de modo a 

avaliar a influência de cada uma no tempo de sobrevivência e no tempo de remissão da doença 

(análise univariada). Depois, testou-se a nulidade dos coeficientes de regressão ( ) calculando os 

respectivos valores-p a partir do teste de Wald. A hipótese nula (       ) é rejeitada, se o valor-p 

for inferior a 10%. Caso contrário, não há evidência de que essa variável influencie a função de risco 

de forma individual.  

De referir que a base de dados passou a ser composta por 158 dos 166 homens, sendo excluídas as 

variáveis FISH, ploidia do DNA e existência de mutação no gene BRCA2 por não haver registo de 

informação de mais de 40% dos doentes em estudo. As variáveis correspondentes à localização do 

tumor (bilateralidade), outras neoplasias e existência de antecedentes familiares com cancro também 

foram excluídas. A justificação para a exclusão das duas primeiras advém do facto de o número de 

doentes com cancro bilateral ou sem outras neoplasias ser muito menor em comparação com os 

outros e, para além disso, na variável bilateralidade não ocorreram mortes, o que inviabilizava o 

ajustamento do modelo de Cox. Já a terceira variável foi excluída uma vez que o número de doentes 

com familiares com história de cancro era muito inferior ao de doentes sem antecedentes familiares, 

e, além do mais, os dados acerca desta variável dependem da informação do doente o que pode 

originar alguma ambiguidade na sua aquisição. 

 
Tempo de sobrevivência global 
 
A Tabela 4.11 contém os resultados obtidos para cada uma das variáveis, nomeadamente, os riscos 

relativos estimados de ocorrer a morte e respectivos intervalos de confiança a 95% e o valor-p do 

teste de Wald para a significância de cada coeficiente. 
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Tabela 4.11: Resultados do ajuste do modelo de Cox (análise univariada) - SG.  

Variáveis Estimativa                              

IDcat (anos)  

40-69 3.59 [0.48; 26.78] 0.213 

70-89 9.22 [1.21; 70.49] 0.032 

TH1  

Ductal 1.89 [0.59; 6.08] 0.287 

GR1  

G3 1.61 [0.81; 3.22] 0.175 

pT1  

pT2-3 3.78 [1.193; 11.95] 0.024 

pT4 12.42 [4.38; 35.25] <0.001 

pN  

pN1-3 11.25 [4.45; 28.45] <0.001 

MET  

pM1 25.60 [11.45; 57.23] <0.001 

EST1  

II 3.54 [0.97; 12.92] 0.056 

III 11.55 [3.47; 38.40] <0.001 

IV 96.22 [24.24; 382.04] <0.001 

RE  

Positiva 0.98 [0.35; 2.72] 0.968 

RP  

Positiva 0.60 [0.32; 1.12] 0.106 

CERBB2  

2+ 1.62 [0.75; 3.46] 0.219 

3+ 3.22 [0.99; 10.47] 0.052 

CERFISH  

Positiva 3.24 [1.28;8.21] 0.013 

TNEO  

Radioterapia 2.28 [0.90; 5.81] 0.084 

Quimioterapia 2.25 [0.88; 5.73] 0.09 

CIR  

Sim 0.14 [0.07; 0.26] <0.001 

HORM  

Sim 1.27 [0.73; 2.20] 0.256 

RAD  

Sim 2.81 [1.37; 5.77] 0.005 

QUIM  

Sim 1.36 [0.77; 2.39] 0.291 

 

Com base nestes resultados de análise univariada, verifica-se que as variáveis que afectam 

significativamente o tempo de sobrevivência global dos homens com CM (individualmente) são a 

idade, o tamanho do tumor, o status ganglionar, as metástases à distância, o estadiamento da 

doença, a expressão da oncoproteína C-erbB-2 em conjunto com a amplificação do oncogene 

HER2/neu pelo FISH, a cirurgia e a radioterapia adjuvante. Os resultados obtidos pelo teste de Wald 

foram similares aos obtidos anteriormente através do teste log-rank, mesmo com a redução da 

amostra. 
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Tempo de remissão da doença  
 
A Tabela 4.12 contém os resultados obtidos para cada uma das variáveis, nomeadamente, os riscos 

relativos estimados de ocorrer a recidiva da doença e respectivos intervalos de confiança a 95% e o 

valor-p do teste de Wald. 

Tabela 4.12: Resultados do ajuste do modelo de Cox (análise univarida) - ILD.  

Variáveis Estimativa                              

IDcat (anos)  

40-69 4.75 [0.65; 34.80] 0.125 

70-89 7.69 [1.02; 58.09] 0.048 

TH1  

Ductal 1.87 [0.67; 5.16] 0.230 

GR1  

G3 1.91 [1.01; 3.62] 0.046 

pT1  

pT2-3 2.05 [0.91; 4.66] 0.085 

pT4 5.67 [2.77; 11.60] <0.001 

pN  

pN1-3 7.28 [3.66; 14.49] <0.001 

MET  

pM1 35.48 [14.18; 88.78] <0.001 

EST1  

II 2.47 [1.00; 6.09] 0.049 

III 5.57 [2.40; 12.96] <0.001 

IV 100.90 [31.58; 322.36] <0.001 

RE  

Positiva 0.91 [0.37; 2.29] 0.847 

RP  

Positiva 0.47 [0.27; 0.84] 0.011 

CERBB2  

2+ 1.68 [0.82; 3.45] 0.157 

3+ 1.49 [0.36; 6.17] 0.579 

CERFISH  

Positiva 1.56 [0.49;5.03] 0.453 

TNEO  

Radioterapia 2.70 [1.06; 6.88] 0.038 

Quimioterapia 2.42 [1.03; 5.72] 0.043 

CIR  

Sim 0.15 [0.07; 0.30] <0.001 

HORM  

Sim 1.66 [0.99; 2.79] 0.057 

RAD  

Sim 3.17 [1.61; 6.26] 0.001 

QUIM  

Sim 2.04 [1.22; 3.41] 0.007 

 

Com base nestes resultados de análise univariada verifica-se que a maioria das variáveis que 

afectam significativamente o tempo de remissão da doença (individualmente), i.e., o intervalo livre de 

doença são as mesmas que afectam o tempo de sobrevivência global, ou seja, a idade, o tamanho do 

tumor, o status ganglionar, as metástases à distância, o estadiamento da doença, a terapia 

neoadjuvante, cirurgia e radioterapia adjuvante, e adicionalmente, a expressão dos receptores 

hormonais de progesterona, o grau de diferenciação do tumor e a hormonoterapia e quimioterapia 
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adjuvantes. Tal como para o tempo de sobrevivência global, os resultados obtidos pelo teste de Wald 

foram concordantes com os do teste log-rank. 

4.2.2. Análise multivariada (regressão múltipla) 

 
Após a determinação das variáveis significativas (em termos individuais) nos tempos de 

sobrevivência global e remissão da doença, procedeu-se ao ajuste de um modelo de regressão de 

Cox com todas as variáveis em simultâneo (análise multivariada). Para tal, por indicação do clínico, 

começou por excluir-se as variáveis associadas ao tipo de tratamento submetido aos doentes, 

nomeadamente, as variáveis indicativas da realização de terapia neoadjuvante, radioterapia, 

quimioterapia e hormonoterapia adjuvantes. A inclusão destas variáveis relativas ao tratamento não 

alterava os resultados obtidos. A variável estadiamento também foi excluída, uma vez que a sua 

definição resulta da combinação das variáveis tamanho do tumor, status ganglionar e metástases à 

distância. Assim, as variáveis a ser incluídas no modelo são a idade, o tipo histológico, grau e 

tamanho do tumor, o status ganglionar, as metástases à distância, a expressão tumoral dos 

receptores hormonais de estrogénio e progesterona e a expressão da oncoproteína C-erbB-2. 

O método de selecção de variáveis consistiu na aplicação do Critério de Informação de Akaike (AIC) 

através de uma selecção passo a passo do tipo regressivo. Este método inicia-se com o modelo 

completo, composto por todas as variáveis (AIC(SG,CEN)=395.08 e AIC(ILD,REC)=443.16) e, a cada passo, 

vai sendo retirada a variável menos significativa e calculado o respectivo AIC do modelo. O modelo 

final será aquele que possuir o menor AIC, sendo constituído pelas variáveis que têm os efeitos 

principais no tempo de sobrevivência e de remissão da doença.  

Com base no melhor modelo de Cox para os tempos de sobrevivência global e de remissão da 

doença, calcularam-se os riscos relativos (odds ratios) e os respectivos intervalos de confiança a 

95%. Testou-se ainda a hipótese de nulidade de cada coeficiente de regressão ( ), apresentando os 

respectivos valores-p a partir do teste de Wald e considerando um nível de significância estatística de 

        

 
Tempo de sobrevivência global 
 
Para a variável resposta tempo de sobrevivência, o modelo de Cox com menor AIC (387.57) é 

constituído pelas variáveis idade, tamanho do tumor, status ganglionar e metástases à distância. Ou 

seja, estas são variáveis responsáveis pelos efeitos principais no tempo desde o diagnóstico do CM 

até a ocorrência de morte. 

Tabela 4.13: Resultados do ajuste do modelo de Cox (análise multivariada) - SG.  

Variável                                  Estimativa                      

IDcat (anos)  

40-69 1.344 1.050 0.200 3.84 [0.49;30.01] 

70-89 1.758 1.065 0.099 5.80 [0.72;46.77] 

pT1  

pT2-3 0.670 0.618 0.279 1.95 [0.58;6.57] 

pT4 1.335 0.600 0.026 3.80 [1.17;12.33] 

pN  
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pN1-3 1.746 0.509 0.001 5.73 [2.11;15.55] 

MET  

pM1 2.274 0.424 <0.001 9.71 [4.23;22.32] 

 

AIC 387.57 

 

De acordo com a análise do Modelo de Cox (Tabela 4.13) pode verificar-se que as variáveis idade 

dos 40 aos 69 anos e tamanho do tumor superior a 2 cm (pT2-3) não apresentaram significância 

estatística a 10% no tempo de sobrevivência dos doentes após o diagnóstico do CM. De notar que a 

primeira delas quando analisada isoladamente também não se revelou significativa. As metástases à 

distância e o status ganglionar foram os factores de prognóstico mais influentes no tempo de 

sobrevivência global dos doentes com CMM, estando associado um pior prognóstico aos doentes 

diagnosticados com metástases à distância e com comprometimento ganglionar. Estimou-se um risco 

de morte nos doentes diagnosticados com metástases à distância (pM1) cerca de 10 vezes superior 

relativamente àqueles onde não foram detectadas metástases, bem como em pacientes com 

envolvimento dos gânglios axilares (pN1-3) o risco de morte estimado é 6 vezes maior em relação aos 

que não têm comprometimento axilar (pN0). Constatou-se, também, que o risco de morte é maior, 

cerca de 3.8 vezes, em doentes diagnosticados com tumores classificados como pT4 relativamente 

aos doentes com tumores de menores dimensões (pTis ou pT1), assim como doentes com idade 

superior a 70 anos está-lhes associado um pior prognóstico, pois o risco de morte devido ao CM é 5.8 

vezes superior em relação aos doentes diagnosticados com a doença em idade mais jovem. Para 

mais detalhes, consultar a Tabela 4.13. 

 

Tempo de remissão da doença  
 
Para a variável resposta tempo de remissão da doença (intervalo livre da doença), o modelo de Cox 

(AIC=441.73) é constituído pelas mesmas variáveis do modelo anterior, e adicionalmente, pelas 

variáveis grau de diferenciação e expressão dos receptores de estrogénio, de progesterona e do 

oncogene C-erbB-2.  

Tabela 4.14: Resultados do ajuste do modelo de Cox (análise multivariada) - ILD. 

Variável                                  Estimativa                      

IDcat (anos)  

40-69 1.858 1.055 0.078 6.41 [0.81;50.67] 

70-89 2.277 1.099 0.038 9.75 [1.13;84.08] 

GR1  

G3 1.005 0.346 0.004 2.73 [1.39;5.39] 

pT1  

pT2-3 0.205 0.460 0.656 1.23 [0.50;3.03] 

pT4 0.740 0.426 0.082 2.10 [0.91;4.83] 

pN  

pN1-3 1.738 0.395 <0.001 5.69 [2.62;12.32] 

MET  

pM1 4.358 0.823 <0.001 78.11 [15.58;391.57] 

RE  

Positiva 1.435 0.577 0.013 4.20 [1.36;13.02] 

RP  

Positiva -1.558 0.378 <0.001 0.21 [0.10;0.44] 
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CERBB2  

“2+” 0.359 0.382 0.348 1.43 [0.68;3.03] 

“3+” -1.745 1.012 0.085 0.17 [0.02;1.27] 

 

AIC 441.73 

 

De acordo com a análise do Modelo de Cox (Tabela 4.14) pode verificar-se que as variáveis tamanho 

do tumor superior a 2 cm (pT2-3) e expressão do oncogene C-erbB-2 “2+” não apresentaram 

significância estatística a 10% de significância no tempo de remissão da doença. De notar que na 

análise univariada, a variável expressão do oncogene C-erbB-2 “2+” tinha apresentado um valor-p 

muito elevado, não se revelando significante no tempo de remissão da doença. As variáveis mais 

influentes na ocorrência de recidiva da doença foram as metástases à distância e o status ganglionar, 

tal como para a sobrevivência global, e, adicionalmente, a expressão tumoral dos receptores de 

progesterona. No que diz respeito às variáveis expressão dos receptores de estrogénio e do 

oncogene C-erbB-2, os valores estimados não corresponderam ao esperado, uma vez que foi 

calculado um risco de recidiva da doença superior nos doentes com tumores que expressaram 

receptores de estrogénio e um risco de recidiva inferior em doentes nos quais houve marcação 

intensa da oncoproteína C-erbB-2 (“3+”). Para mais detalhes consultar Tabela 4.14. 

Deste modo, quer devido à falta de credibilidade da presença das variáveis RE e CERBB2 no modelo 

seleccionado para ILD do ponto de vista clínico, quer devido à pouca diferença entre os valores de 

AIC dos modelos, procedeu-se à retirada de ambas as variáveis do modelo anterior (Tabela 4.15). 

Tabela 4.15: Resultados do ajuste do modelo de Cox (análise multivariada) – ILD sem as variáveis RE e CERBB2. 

Variável                                  Estimativa                      

IDcat (anos)  

40-69 2.172 1.063 0.041 8.77 [1.09;70.40] 

70-89 2.788 1.105 0.012 16.25 [1.86;141.71] 

GR1  

G3 0.946 0.347 0.006 2.57 [1.30;5.08] 

pT1  

pT2-3 0.146 0.451 0.746 1.16 [0.48;2.80] 

pT4 0.654 0.426 0.125 1.92 [0.83;4.43] 

pN  

pN1-3 1.736 0.391 <0.001 5.67 [2.64;12.22] 

MET  

pM1 4.358 0.538 <0.001 23.18 [8.08;66.50] 

RP  

Positiva -0.901 0.320 0.005 0.41 [0.22;0.76] 

 

AIC 448.88 

 

Com a exclusão das duas variáveis do modelo, a variável tamanho do tumor deixa de ser significativa 

no tempo de remissão da doença, mesmo tendo em conta que os doentes diagnosticados com 

tumores de maiores dimensões parecem possuir um maior risco de recidiva da doença (não 

significativo). À excepção das variáveis metástases à distância e envolvimento ganglionar, os riscos 

estimados para as restantes variáveis aumentaram comparativamente ao do modelo anterior. 

Similarmente, o status ganglionar e as metástases à distância continuam a ser os factores de 
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prognóstico mais significativos no intervalo livre da doença, estando associado um pior prognóstico 

em doentes com comprometimento ganglionar e com metástases à distância. O risco de recidiva da 

doença foi 23.2 vezes superior para doentes diagnosticados com metástases à distância (pM1) e 5.7 

vezes superior para doentes com comprometimento dos gânglios axilares (pN1-3). A presença de 

receptores hormonais de progesterona parece ter um efeito positivo no intervalo livre da doença. 

Doentes nessa categoria têm um risco de recidiva 59% inferior em relação aos demais. Além disto, o 

risco de recidiva da doença aumenta com o aumento da idade e em doentes diagnosticados com 

cancros pouco diferenciados (G3), consequentemente, os doentes com estas características tumorais 

têm associado um pior prognóstico. 

4.2.3. Adequação do modelo 

 
Apesar do modelo de Cox se destacar pela sua versatilidade e flexibilidade devido essencialmente à 

presença da componente não paramétrica, há situações práticas em que, o seu ajuste não é o mais 

adequado. Com vista a avaliar a sua adequabilidade optou-se pela avaliação da suposição de 

proporcionalidade dos riscos através da análise dos resíduos de Schoenfeld e Martingala [126, 127]. 

 

4.2.3.1. Avaliação gráfica da proporcionalidade dos Riscos 
 
Um dos pressupostos do modelo de Cox é a proporcionalidade das taxas de falha. Para avaliar esta 

suposição existem vários métodos. Neste trabalho utilizou-se um método gráfico, que é usual ser 

apresentado antes do ajustamento do modelo, bem como um método que consiste na análise dos 

resíduos de Schoenfeld, incluindo um teste de hipótese (Grambsch e Therneau, 1994) [139].  

 

Gráfico    ( ̂    )      

 
Para o modelo de Cox, tem-se que: 

 

                                     (54) 

 

onde               
          e                    são as funções de sobrevivência de um indivíduo 

com covariáveis   e do indivíduo padrão (   ), respectivamente. 

Então, a distância entre                  e                  deverá ser constante para dois 

indivíduos com vectores de covariáveis    e   . 

Para obter o gráfico, começa-se por dividir os dados em   estratos de acordo com a covariável em 

estudo. Posteriormente, obtém-se uma estimativa da função de sobrevivência através do método de 

Kaplan-Meier em cada um desses estratos e, faz-se a representação do    [     ̂    ] em função de 

 , para cada um desses estratos (gráfico do logaritmo da função de risco cumulativa estimada, i.e.,  

  ̂    em função de  ),        . 

Se a suposição for válida, as curvas devem apresentar diferenças aproximadamente constantes no 

tempo. Caso as curvas não sejam paralelas, significa que existem desvios da hipótese de taxas de 
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falha proporcionais. Estes gráficos devem ser construídos para cada uma das covariáveis envolvidas 

no estudo. 

Deste modo, para os modelos ajustados do tempo de sobrevivência global e do intervalo livre da 

doença, foram construídos os gráficos    ( ̂    )      para cada uma das covariáveis que os 

constituíam. Note-se que todas as variáveis relativas ao tempo de sobrevivência global atendem à 

proporcionalidade dos riscos, uma vez que não há cruzamento das curvas de sobrevivência 

estimadas (Figura 4.11). Relativamente ao tempo de remissão da doença, verifica-se a existência de 

um cruzamento ligeiro das curvas de sobrevivência estimadas das variáveis idade, tamanho do tumor 

e expressão dos receptores de estrogénio, pelo que a hipótese de proporcionalidade dos riscos não é 

invalidada (Figura 4.12). 

 
Tempo de sobrevivência global  

 

Figura 4.11: Gráficos    ( ̂    )      para: a) IDcat, b) pT1, c) pN e d) MET 
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Tempo de remissão da doença 
 

 

Figura 4.12: Gráficos    ( ̂    )      para: a) IDcat, b) GR1, c) pT1, d) pN, e) MET e f) RP  
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4.2.3.2. Resíduos de Cox-Snell 
 
De acordo com Cox e Snell (1968) [140], se o modelo for o correcto os resíduos devem comportar-se 

como uma amostra proveniente de uma determinada distribuição conhecida. Estes resíduos são úteis 

para avaliar o ajustamento global do modelo final e são definidos por: 

 

  ̂   ̂        (∑     ̂ 

 

   

)             (55) 

 

Se o modelo estiver bem ajustado aos dados, então os valores estimados de  ̂      (Anexo 1 - 

Fórmulas) terão propriedades semelhantes aos verdadeiros valores de       . Deste modo, os 

resíduos  ̂   devem comportar-se como uma amostra aleatória proveniente de uma distribuição 

exponencial     e, por conseguinte, o gráfico de  ̂   ̂   vs  ̂  deve ser aproximadamente uma recta. 

 
4.2.3.3. Resíduos de Schoenfeld 
 
Uma das técnicas utilizadas para avaliar a suposição de taxas de falhas proporcionais é a análise dos 

resíduos de Schoenfeld [141]. Estes diferem dos resíduos de Cox-Snell na medida em que não é 

necessário uma estimativa da função de risco cumulativa e no facto de haver um vector de resíduos 

para cada indivíduo, cujas componentes correspondem os resíduos para cada uma das covariáveis 

incluídas no modelo. Assim, a definição deste tipo de resíduos considera que, se o         

indivíduo com vector de covariáveis                 
  falha, tem-se para esse indivíduo um vector de 

resíduos de Schoenfeld                  em que cada componente    , para           é definida 

por: 

 

                  
∑       {  

  ̂}       

∑    {  
  ̂}       

  (56) 

 

onde        representa o conjunto de indivíduos em risco no instante   ,        . 

Grambsh e Therneau [139] propuseram a utilização dos resíduos de Schoenfeld uma forma 

padronizada, sendo definidos como as componentes do vector dado por: 

 

   
       ( ̂)    (57) 

 

onde   é o número de falhas observadas entre os   indivíduos e      ̂  é a matriz de covariância dos 

estimadores dos parâmetros    no modelo de Cox ajustado. 

Caso, a premissa de proporcionalidade seja satisfeita, o gráfico de   
      em função de    deve ser 

uma recta com inclinação zero. Logo, se o modelo ajustado é adequado, os gráficos devem ter o 

aspecto de uma nuvem aleatória de pontos, centrada em zero. 
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Para complementar os métodos gráficos de avaliação da proporcionalidade dos riscos (  ), reporta-

se um teste de hipóteses baseado nos resíduos de Schoenfeld padronizados, proposto por Grambsch 

e Therneau (1994) [139]. A estatística do teste pode ser interpretada como uma medida da correlação 

entre os resíduos associados a cada uma das covariáveis e os tempos de sobrevivência e, sob   , 

esta tem uma distribuição   
 . Caso    seja rejeitada significativamente, existe evidência de que a 

correlação é não nula e, portanto, há evidência contra a hipótese de riscos proporcionais     . 

 
Tempo de sobrevivência global 
 
Os gráficos dos resíduos de Schoenfeld ao longo do tempo para cada uma das covariáveis do 

modelo seleccionado anteriormente encontram-se na Figura 4.13. Verifica-se que o efeito na maioria 

das variáveis permanece constante ao longo do tempo, não existindo nenhuma tendência acentuada. 

Sendo assim, parece haver evidências a favor da suposição de taxas de falha proporcionais. 

 

Figura 4.13: Resíduos de Schoenfeld das covariáveis associadas ao modelo de Cox ajustado para SG 

 

Com base no coeficiente de correlação de Pearson ( ) calculado entre os resíduos padronizados de 

Schoenfeld e o tempo para cada uma das covariáveis (Tabela 4.16), verifica-se que a hipótese de 

correlação nula não é rejeitada, e, como tal, todas as covariáveis não apresentam uma correlação 

evidente com o tempo de sobrevivência. Assim, a hipótese de proporcionalidade dos riscos não é 

rejeitada. 

Tabela 4.16: Teste de proporcionalidade dos riscos para o Modelo de Cox ajustado para SG 

Variáveis      Valor-p 

IDcat (anos)    

40-69 -0.120 0.577 0.447 

70-89 -0.085 0.286 0.593 

pT1    
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Tempo de remissão da doença  
 
Na Figura 4.14 encontram-se os gráficos dos resíduos de Schoenfeld ao longo do tempo para cada 

uma das covariáveis do modelo seleccionado anteriormente. Verifica-se que o efeito na maioria das 

variáveis permanece constante ao longo do tempo, não existindo nenhuma tendência acentuada. 

Sendo assim, parece haver fortes evidências a favor da suposição de taxas de falha proporcionais. 

 

Figura 4.14: Resíduos de Schoenfeld das covariáveis associadas ao modelo de Cox ajustado para ILD. 

 
Com base no coeficiente de correlação de Pearson ( ) calculado entre os resíduos padronizados de 

Schoenfeld e o tempo para cada uma das covariáveis (Tabela 4.17), verifica-se que os valores-p têm 

pT2-3 0.021 0.020 0.889 

pT4 -0.008 0.003 0.959 

pN    

pN1-3 -0.011 0.005 0.942 

MET    

pM1 0.010 0.006 0.941 

GLOBAL - 1.137 0.980 



  

86 

a mesma ordem de grandeza dos da Tabela 4.16 ou maiores, pelo que os resultados obtidos para o 

tempo de sobrevivência global são equivalentes para o tempo de remissão da doença. 

Tabela 4.17: Teste de proporcionalidade dos riscos para o Modelo de Cox ajustado para ILD 

Variáveis              

IDcat (anos)    

40-69 -0.166 1.290 0.256 

70-89 -0.138 0.900 0.343 

GR1    

G3 -0.026 0.039 0.843 

pT1    

pT2-3 -0.069 0.262 0.609 

pT4 0.002 <0.001 0.987 

pN    

pN1-3 -0.197 2.034 0.154 

MET    

pM1 0.026 0.032 0.857 

RP    

Positiva -0.152 1.480 0.224 

GLOBAL - 5.845 0.665 

 

4.2.3.4. Resíduos de martingala e desviância 
 
Os resíduos martingala resultam de uma modificação dos resíduos de Cox-Snell e são geralmente 

utilizados para determinar a forma funcional de uma variável explicativa, incluída no modelo de Cox, 

de modo a explicar o seu efeito na sobrevivência, assim como a detecção de possíveis pontos 

atípicos, ou seja, observações mal ajustados pelo modelo. 

 

   ̂      ̂      ̂        (∑     ̂ 

 

   

)            (58) 

 

onde    é a variável indicatriz de censura e  ̂  é o resíduo de Cox-Snell. Estes resíduos representam 

uma estimativa do número de falhas observadas, mas que não foram previstas no modelo, uma vez 

que são essencialmente a diferença entre o número de eventos observados e o número de eventos 

esperados para o         indivíduo no intervalo       , estimados com base no modelo ajustado. 

Estes não são simetricamente distribuídos em torno de zero variando de      ) e quando são 

observações censuradas tomam valores negativos. 

Para além dos resíduos martingala, outro tipo de resíduos utilizado para detectar pontos atípicos são 

os resíduos desviância, definidos por: 

 

   ̂          ̂       ̂              ̂   
 

 ⁄   (59) 

 

Estes resíduos são mais simetricamente distribuídos em torno de zero que os anteriores. 

A representação gráfica de ambos os resíduos anteriores versus o índice do doente ou versus o 

preditor linear (∑      
 
   )          é utilizada para a detecção de pontos atípicos. 
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Tempo de sobrevivência global 
 
Na Figura 4.15 tem-se o gráfico dos resíduos martingala e desviância versus índice de cada doente 

ou versus o preditor linear do modelo de Cox ajustado aos dados do CMM.  

Todos os gráficos sugerem a ausência de pontos que possam ser considerados atípicos. Observa-se 

um comportamento aleatório dos resíduos desviância em torno de zero e todos eles apresentam 

valores aceitáveis dentro da gama de variação observada para eles, sendo uma possível excepção, 

por exemplo, o resíduo com valor 2.533. Este corresponde ao resíduo de martingala com valor 0.985. 

Embora se encontre dentro do intervalo        apresenta um valor muito próximo da unidade, o que 

indica o doente correspondente morreu mais cedo do que o esperado, embora apresentasse 

características indicadoras de bom prognóstico (Tabela 4.18).  

 

Figura 4.15: Resíduos martingala para o modelo de Cox ajustado para SG 

 

Tabela 4.18: Característica de um doente dado como possível outlier 

Variáveis Características do doente 

Tempo de Sobrevivência (em meses) 52 

Morte (CM) Sim 

IDcat 63 

pT1 pTis + pT1 

pN pN0 

MET pM0 

 
Relativamente à forma funcional da idade (Figura 4.16), observa-se que é praticamente linear, não 

sendo necessário alterar a sua forma, caso fosse adicionada ao modelo. Contudo, esta foi 

categorizada em termos de faixa etária, uma vez que neste tipo de estudo se torna mais prático e útil. 
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Figura 4.16: Verificação da forma funcional para a Idade 

 
Tempo de remissão da doença  

 
Na Figura 4.17 tem-se o gráfico dos resíduos martingala e desviância versus índice de cada doente 

ou versus o preditor linear do modelo de Cox ajustado aos dados do CMM.  

Todos os gráficos não sugerem a existência de pontos que possam ser considerados atípicos. 

Observa-se um comportamento aleatório em torno de zero para os resíduos desviância, que 

apresentam valores aceitáveis dentro da gama de variação observada, à excepção, possivelmente 

dos resíduos com valores 2.587 e 2.796. Estes correspondem aos resíduos de martingala com 

valores de 0.987 e 0.993, respectivamente. Embora se encontrem dentro do intervalo        

apresentam valores muito próximos do máximo. Estes valores estão associados a doentes que 

recidivaram muito mais cedo do que o expectável, de uma forma inesperada, embora a maioria das 

características, como a ausência de metástases à distância e as dimensões reduzidas de ambos os 

tumores, indicassem um prognóstico favorável (Tabela 4.19).  

 

Figura 4.17: Resíduos martingala para o modelo de Cox ajustado para o tempo de remissão 
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Tabela 4.19: Características de dois doentes dados como possíveis outliers 

Variáveis Características dos Doentes 

Tempo de Remissão (meses) 24 1 

Recidiva Sim Sim 

IDcat 63 51 

GR1 G1 ou G2 G3 

pT1 pTis + pT1 pTis + pT1 

pN pN0 pN1-3 

MET pM0 pM0 

RP Positiva Positiva 

 

 

No que diz respeito à forma funcional da idade (Figura 4.18) tal como na Figura 4.16 é praticamente 

linear, retirando-se a mesma conclusão.  

 

Figura 4.18: Verificação da forma funcional para a Idade 

4.3. Mapeamento de doenças 

 
Em Epidemiologia, o mapeamento de doenças é o estudo da distribuição geográfica das doenças e 

dos seus determinantes com o intuito de avaliar a variação espacial de taxas de mortalidade ou 

incidência de doenças. Observar, identificar e caracterizar essa distribuição pode permitir controlar as 

doenças em regiões problemáticas e consequentemente promover uma melhor saúde pública. 

Esta secção visa simplesmente explorar outros métodos da análise de sobrevivência, ilustrados com 

o conjunto de dados de CMM, e portanto as conclusões a retirar da análise espacial devem ter em 

conta a limitada dimensão da amostra. Daí, ter-se optado por fazer uma abordagem paramétrica 

(regressão Weibull) sob um ponto de vista bayesiano [142, 143].  

4.3.1. Dados 

 
Na base de dados de CMM, apenas há informação acerca da localidade de residência para 121 

doentes (72.9%), identificando o concelho e distrito a qual pertenciam. O IPOLFG só recebe doentes 

da área geográfica que compreende a grande Lisboa, o Centro e Sul do país e as ilhas dos 

arquipélagos da Madeira e Açores. Devido à escassez de doentes oriundos do Norte do país e Ilhas e 

ao facto do CMM ser uma doença rara, optou-se por reagrupar concelhos, visto que havia concelhos 

com um número reduzido de casos (   doentes). Por exemplo, agruparam-se os concelhos que 
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apresentavam um número de casos reduzido, sendo eles: Mafra, Lourinhã e Torres Vedras (Lisboa 

Norte-Litoral), Vila Franca de Xira e Azambuja (Lisboa Norte-Interior), Alenquer, Arruda dos Vinhos, 

Cadaval e Sobral de Monte Agraço (Lisboa Norte-Centro) e, por fim, Cascais e Oeiras. Note-se que o 

distrito de Lisboa abrangia o maior número de casos. 

A dimensão da amostra passou a ser de 116 doentes com CMM e a região de estudo compreende 16 

áreas geográficas: os distritos de Leiria, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro e as 

zonas litoral-norte, centro-norte e interior-norte de Lisboa, e os concelhos de Lisboa, Sintra, 

Cascais/Oeiras, Odivelas, Loures e Amadora. A Tabela 4.20 apresenta o número de casos com CMM 

por área geográfica. 

Tabela 4.20: Número de casos incidentes de CMM e respectiva área geográfica 

Área Geográfica N.º de Casos 

Leiria 3 

Santarém 6 

Portalegre 4 

Amadora 5 

Cascais/Oeiras 7 

Lisboa 26 

Loures 8 

Odivelas 5 

Sintra 11 

Lisboa Norte-Centro 4 

Lisboa Norte-Interior 1 

Lisboa Norte-Litoral 6 

Setúbal 16 

Évora 3 

Beja 2 

Faro 9 

Total 116 

 

4.3.2. Análise espacial 

 
Considera-se, que o tempo de sobrevivência (     do indivíduo   residente na área   tem uma 

distribuição Weibull, denotada por: 

 

            (     )                       (60) 

 

Considera-se ainda que o logaritmo do parâmetro de escala é dado por: 

 

    (   )       
       (61) 

 

onde o parâmetro   representa a média global dos    (   ),   é o parâmetro de forma,    é o vector 

dos coeficientes da regressão e    é um efeito aleatório adicional representativo da fragilidade 

espacial compartilhada pelos indivíduos da área geográfica  . 

Na Estatística Bayesiana, para além da informação dos dados, utiliza-se uma informação sobre os 

parâmetros do modelo, conhecida por informação a priori, isto é, consideram-se distribuições de 

probabilidade para os parâmetros. 
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Para os efeitos aleatórios espacialmente correlacionados, supõe-se como distribuição a priori o 

modelo normal autoregressivo condicionalmente, tendo em conta que qualquer região depende 

apenas das regiões vizinhas, denotado por: 

 

                      (62) 

 

onde    
  ⁄  é o parâmetro de dispersão espacial (recíproco da variância dos efeitos aleatórios). 

Note-se que a matriz de vizinhanças foi construída através do critério de adjacência, ou seja, apenas 

as áreas que fazem fronteira são consideradas vizinhas [143]. 

Para os demais parâmetros, adoptaram-se distribuições a priori não informativas perante ausência de 

informações a priori para os mesmos. Ou seja, a distribuição a priori de   e   é a distribuição Gama, 

i.e, 

 

                          (63) 

 

                      (64) 

 

enquanto as distribuições a priori dos parâmetros de regressão são normais, i.e., 

 

                       (65) 

 

                         (66) 

 

Após a definição das distribuições a priori pode-se construir a distribuição a posteriori conjunta de 

todos os parâmetros do modelo usando o teorema de Bayes [142]. A distribuição a posteriori conjunta 

é proporcional à função de verosimilhança vezes as distribuições a priori. Posteriormente, pode-se 

obter a distribuição a posteriori marginal de cada parâmetro integrando a distribuição conjunta em 

relação aos demais parâmetros. Por vezes, este processo de integração é complicado, mas em 

alternativa pode-se inferir sobre os parâmetros através da utilização de métodos de simulação de 

Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC) recorrendo, e.g., ao amostrador de Gibbs, implementado 

no software WinBUGS versão 1.4.3 [144]. As estimativas dos parâmetros do modelo foram obtidas 

utilizando-se 20000 iterações após 10000 iterações de período Burn-In, sendo seleccionado apenas o 

primeiro valor a cada 50 valores amostrados, ou seja, 4000 valores foram utilizados gerados para as 

distribuições a posteriori marginais dos parâmetros do modelo, visando diminuir a autocorrelação dos 

valores amostrados. 

 A investigação do problema de convergência foi realizada através de inspecção visual das 

trajectórias de duas cadeias, recorrendo ao pacote BOA (Bayesian Output Analysis Program), versão 

1.15, implementado no software R [145].  
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O critério de comparação de modelos DIC (Deviance Information Criterion) foi utilizado para a escolha 

do modelo sob perspectiva bayesiana. Este é determinado a partir de: 

 

          ( )        (67) 

 

onde   é a média dos valores esperados dos parâmetros desconhecidos do modelo,            

corresponde à média a posteriori da desviância (             |  ), fornecendo uma medida de 

adequabilidade do modelo, e    é o número efectivo de parâmetros, sendo uma medida da 

complexidade do modelo, dada por: 

 

       ( )  (67) 

 

em que      é a estimativa pontual da desviância. Deste modo, será o modelo que apresentar o 

menor valor para o DIC aquele que terá melhor capacidade de representar os dados observados. 

4.3.3. Resultados 

 
Os modelos de Weibull espaciais bayesianos foram ajustados a partir das covariáveis que melhor 

explicavam o tempo de sobrevivência global na análise de regressão de Cox: idade, existência de 

metástases à distância, status ganglionar e tamanho do tumor. 

A Tabela 4.21 contém a estrutura dos modelos ajustados e os respectivos valores do     e   . 

Optou-se pela utilização do Modelo 2, pois este apresentou um DIC ligeiramente inferior 

relativamente ao Modelo 1. Além disso, observou-se que os intervalos de credibilidade de 95% da 

covariável pT        
,     

  incluem o valor zero                                                

                ) e, portanto, a contribuição desta variável regressora não é relevante no modelo de 

regressão Weibull (modelo 1). 

Tabela 4.21: Valores do DIC e    para os modelos ajustados 

Modelos        

      (   )                                                                       10.42

2 

354.18 

      (   )                                                     7.52 354.01 

 

A Tabela 4.22 contém as estimativas dos parâmetros do modelo seleccionado (modelo 2), enquanto a  

Tabela 4.23 contém as médias a posteriori do exponencial das fragilidades espaciais no risco de 

morte devido ao CMM, calculadas a partir do ajustamento do modelo de sobrevivência Weibull 

espacial sob a abordagem bayesiana das 16 regiões em estudo. A distribuição espacial destas 

quantidades pode ser visualizada através do mapa temático apresentado na Figura 4.19. As áreas 

geográficas com maior efeito aleatório espacial no risco de CMM estão representadas por tons mais 

escuros, correspondendo ao distrito de Setúbal e o concelho da Amadora. Já os distritos de 

Portalegre e Leiria são as regiões que possuem uma menor fragilidade espacial no risco de morte 



  

93 

devido ao CMM. Todavia, como os valores obtidos para cada região são muito próximos, não 

permitem avaliar da forma mais adequada e eficaz algum efeito espacial latente. Estes resultados são 

justificados quer devido à escassez do número de indivíduos em cada região quer ao número 

reduzido de regiões utilizado. 

Tabela 4.22: Estimativas dos parâmetros do modelo seleccionado  

 Média Mediana Desvio-Padrão         

  -10.92 -10.77 1.81 [-14.90;-7.80] 

            1.633 1.449 1.321 [-0.412;4.781] 

            2.513 2.327 1.330 [0.453;5.652] 

         3.175 3.160 0.615 [2.007;4.428] 

        2.152 2.111 0.603 [1.096;3.457] 

  0.359 0.197 0.421 [0.029;1.545] 

  1.34 1.33 0.204 [0.968;1.77] 

 

Tabela 4.23: Estimativas do exponencial da fragilidade espacial no risco de morte devido ao CMM de acordo com a área 
geográfica 

 Média Mediana Desvio-Padrão         

            0.927 0.975 0.230 [0.346; 1.330] 

              0.989 0.993 0.207 [0.569;1.427] 

                0.924 0.968 0.245 [0.363;1.387] 

             1.161 1.020 0.618 [0.701;2.577] 

                    1.044 1.004 0.292 [0.590;1.796] 

            1.113 1.024 0.306 [0.769;2.011] 

            0.984 0.995 0.196 [0.537;1.390] 

              1.233 1.021 1.519 [0.714;2.925] 

            1.092 1.013 0.370 [0.703;2.017] 

                          1.028 0.999 0.311 [0.591;1.675] 

                           1.006 0.994 0.392 [0.428;1.674] 

                          1.064 1.006 0.340 [0.643;1.920] 

             1.244 1.045 0.571 [0.809;2.867] 

           1.022 0.996 0.298 [0.544;1.709] 

          0.992 0.989 0.308 [0.410;1.681] 

          0.984 0.974 0.402 [0.295;1.890] 

 

 

Figura 4.19: Distribuição do exponencial da fragilidade espacial associada ao risco de morte devido ao CMM em cada região 
analisada
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5. Discussão  
 

O cancro da mama masculina é uma doença relativamente rara. Como tal, um conhecimento e 

entendimento mais aprofundado da sua etiologia, bem como dos seus factores de prognóstico e 

preditivos, são de fundamental importância na selecção do melhor e mais eficaz tipo de terapia para 

um determinado doente. 

Esta dissertação teve como objectivo analisar o tempo de sobrevivência global e o intervalo livre da 

doença de 166 indivíduos do sexo masculino com cancro da mama, diagnosticados e tratados no 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, entre 1970 e 2013. De modo 

complementar, elaborou-se uma análise espacial da distribuição dos riscos de ocorrência de óbito, 

visando unicamente obter elementos exploratórios para uma análise mais completa no futuro. 

 

5.1. Características da amostra 

 
Os tempos médios de seguimento (follow-up) foram 81.9 meses (amplitude: 1-396 meses) e 71.6 

meses (amplitude: 0-396 meses) após o diagnóstico da doença e tratamento, respectivamente. Neste 

coorte observou-se uma idade mediana e média dos doentes aquando do diagnóstico elevada e 

compreendida entre os 60 e 70 anos (66.5 e 64.9 anos, respectivamente) [1, 6, 12, 146, 147], 

confirmando assim uma maior prevalência do CMM em homens mais velhos (Tabela 3.1) [1, 5, 12, 

17, 146]. Na maioria dos doentes não havia história familiar de cancro, o que corrobora outros 

resultados encontrados [2, 74, 79]. Para os doentes com informação completa, verificou-se que a 

maioria não tinha a mutação no gene BRCA2, contrastando com alguns estudos que associam uma 

maior incidência de CMM em portadores de mutação nesse gene [30, 31]. Foi encontrada ainda uma 

associação significativa entre a existência de mutação no gene BRCA2 e antecedentes familiares, 

embora outros estudos não confirmem um relacionamento entre esses factores [26, 28, 32]. 

Adicionalmente, como observado noutra série [24], encontrou-se uma associação entre mutações no 

gene BRCA2 e tumores de menor diferenciação (G3).
  

De acordo com outros estudos, a proporção de casos nas subcategorias das principais variáveis 

analisadas apresentou distribuição similar. O tipo histológico predominante foi o ductal (88%), achado 

semelhante a outros estudos realizados [1, 71, 72, 74]. Devido à ausência de unidades lobulares na 

mama masculina, houve pouca frequência de casos de cancro do tipo lobular (1.2%) [50, 71, 94], o 

que contrasta com o verificado nas mulheres em que mais de 10% dos cancros são deste tipo [1, 95]. 

Tal como acontece no CMF, prevaleceram os graus histológicos bem ou moderadamente 

diferenciados (G1-G2), com predomínio do moderadamente diferenciado [5, 24, 71, 75, 82, 96].
 
De 

forma similar ao encontrado noutros estudos foi observado uma maior proporção de doentes nos 

estádios II (27.1%) e III (38%) [2, 71, 72], diagnosticados com tumores de maiores 

dimensões/extensão (pT4) (42.2%) [71], sem metástases à distância (pM0) (90.4%) [71, 74] e com 

comprometimento ganglionar (pN1-3) (53.6%) [2, 5, 71, 73, 76, 81–84]. A presença dos receptores 

hormonais de estrogénio (94%) e progesterona (83.5%) nas células tumorais foi ligeiramente mais 
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elevada do que aquela determinada noutros estudos [1, 2, 24, 73, 81, 83, 84], em que esta variou 

entre 75-91% e 50-82%, respectivamente. Apesar de na literatura estar descrito um aumento da 

expressão dos receptores hormonais com um aumento da idade [1, 17, 81], no presente estudo não 

foi encontrada nenhuma associação significativa entre ambos. Relativamente à expressão da 

oncoproteína C-erbB-2, acredita-se que seja menos expressa em homens do que em mulheres [81, 

97]. Considerando a amplificação do gene HER2/neu pelo teste FISH, constatou-se uma taxa de 

positividade de 6.1%, encontrando-se ligeiramente acima do valor 5.3% determinado noutra série 

[83]. 

A realização de terapia neoadjuvante, quer quimioterapia, quer radioterapia mostrou correlacionar-se 

com o tamanho do tumor e, consequentemente com o estadiamento da doença. Os doentes 

diagnosticados em estádios mais avançados da doença e com tumores de maiores dimensões e/ou 

extensão foram os mais sujeitos a terapia neoadjuvante. O procedimento cirúrgico foi efectuado em 

cerca de 86.7% dos doentes. Apenas 3.5% daqueles que foram submetidos a cirurgia pertenciam ao 

estádio IV e 54.5% dos doentes que não a realizaram pertenciam ao estádio III. Em 98% dos tumores 

in-situ (estádio 0) recorreu-se à cirurgia para tratamento do CM. Isto corrobora o facto de que doentes 

em estádios mais avançados geralmente não são submetidos a procedimentos cirúrgicos (tumores 

não operáveis). Relativamente aos tratamentos efectuados após cirurgia, observou-se que 63.6%, 

54.5% e 36.7% receberam radioterapia, hormonoterapia e quimioterapia, respectivamente. Foi 

encontrada uma associação entre a realização de quimioterapia e o grau de diferenciação do cancro, 

mostrando que em doentes com tumores pouco diferenciados, a quimioterapia é o tratamento 

preferencial, de acordo com o estabelecido [100]. Outros estudos indicaram existir maior utilização de 

quimioterapia em estádios mais avançados da doença e em casos em que existe envolvimento 

ganglionar [16, 71]. Cerca de 78.3% dos doentes com tumores já com extensão metastática (pT4) e 

79.3% com envolvimento ganglionar (pN1-3) realizaram radioterapia adjuvante. A realização de 

radioterapia está associada a tumores mais agressivos, isto é, com tamanhos maiores e com 

comprometimento ganglionar [100]. O tratamento hormonal, geralmente é dado nos casos que 

apresentam resposta positiva dos receptores hormonais e em doentes diagnosticados em idade mais 

avançada [100]. Contudo, no presente estudo não foi encontrada uma associação significativa entre 

essas variáveis e a realização de hormonoterapia. Observou-se que o tratamento hormonal foi dado a 

todos os homens com cancro bilateral e à maioria dos que tinham antecedentes familiares com 

cancro (83.3%). 

5.2. Análise de sobrevivência  

 
Durante o período de estudo morreram 56 (33.7%) doentes devido ao CMM e em 62 (37.3%) foi 

registada a ocorrência de recidiva da doença, dos quais 50 (80.6%) acabaram por falecer. A mediana 

do tempo de sobrevivência global foi de 327 meses e a mediana do tempo de remissão da doença 

cerca de 132 meses. As taxas de sobrevivência global e de intervalo livre da doença aos 5 anos 

foram de 70.1% e 62.9%, respectivamente. Comparando com outros resultados (Tabela 2.1) 

constatou-se que estes valores são próximos dos publicados anteriormente. Já aos 10 anos, os 
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valores estimados para essas taxas foram 56.7% e 52.5%, respectivamente, superior às observadas 

noutros estudos (Tabela 2.1). Existem diferenças significativas na função de sobrevivência dos 

doentes dependendo da sua idade, do tamanho do tumor, do status ganglionar, das metástases à 

distância, do estadiamento da doença, de mutações no gene BRCA2, da amplificação do gene 

HER2/neu, da expressão da oncoproteína C-erbB-2 em conjunto com o teste FISH e dos tratamentos 

terapia neoadjuvante, cirurgia e radioterapia adjuvante. A taxa de sobrevivência global foi 

significativamente maior para pacientes jovens, diagnosticados com tumores de pequenas 

dimensões, sem comprometimento ganglionar e metástases à distância, em estádios precoces da 

doença, sem amplificação do oncogene HER2/neu pelo FISH e expressão da oncoproteína C-erbB-2, 

sem mutações no gene BRCA2 e que foram submetidos a cirurgia. A terapia neoadjuvante e a 

radioterapia adjuvante foram associadas a uma menor sobrevivência dos doentes (Tabela 4.1, Tabela 

4.2, Tabela 4.3 e Tabela 4.4). Considerando o estadiamento da doença, as taxas de sobrevivência 

aos 5 anos foram de 96.4%, 89.9%, 52.5% e 0% para os estádios 0 ou I, II, III e IV, respectivamente. 

Estes valores encontram-se dentro da gama daqueles determinados em estudos prévios (75-100% 

para o estádio I, 50-87% para o estádio II, 33-64% para o estádio III e 0-25% para o estádio IV) [1, 72, 

80, 115, 116]. Já a função de sobrevivência da remissão da doença difere entre doentes dependendo 

do grau de diferenciação e tamanho do tumor, do status ganglionar, das metástases à distância, do 

estadiamento da doença, da expressão tumoral dos receptores hormonais de progesterona e dos 

tratamentos terapia neoadjuvante, cirurgia e radioterapia, quimioterapia e hormonoterapia adjuvantes. 

Tumores bem ou moderadamente diferenciados, com menores dimensões, um status ganglionar 

negativo, ausência de metástases à distância, estádios mais precoces no diagnóstico, presença de 

receptores hormonais de progesterona e realização de cirurgia tiveram uma influência positiva no 

intervalo livre da doença. Como anteriormente, a terapia neoadjuvante e radioterapia foram 

associadas a taxas de intervalo livre da doença menores. Adicionalmente, também a terapia 

hormonal e quimioterapia adjuvante tiveram influência negativa no intervalo livre da doença dos 

pacientes (Tabela 4.5, Tabela 4.6, Tabela 4.7 e Tabela 4.8). Estes resultados reflectem o facto de 

estas terapias serem geralmente utilizadas em doentes com tumores agressivos e/ou em estádios 

avançados da doença. 

Ajustando um modelo de Cox, tendo em conta apenas uma das variáveis (análise univariada), 

verificou-se que os factores de risco que se mostraram estatisticamente significativos no tempo de 

sobrevivência global dos doentes não diferiram daqueles determinados pelo teste log-rank. A maioria 

das variáveis que afectaram significativamente o intervalo livre da doença foram as mesmas que 

afectaram o tempo de sobrevivência global (à excepção da variável CERFISH) com adição da 

expressão dos receptores de progesterona, do grau de diferenciação do tumor e dos tratamentos 

hormonoterapia e quimioterapia adjuvantes. Estes resultados foram concordantes com aqueles 

determinados pelo teste log-rank. Contrariamente a alguns estudos, o grau de diferenciação do tumor 

e a expressão dos receptores hormonais de progesterona não mostraram significância para o tempo 

de sobrevivência global em termos de análise univariada [1, 16, 72, 119].    
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Após a selecção do modelo de Cox tendo em consideração o AIC e o seu respectivo ajuste, com 

base no risco relativo (RR), verificou-se que o risco de morte devido ao CMM é superior para homens 

mais velhos, com idades entre os 70 e 89 anos (RR=5.8), corroborando resultados anteriormente 

obtidos [1, 16, 70, 72, 80]. Doentes diagnosticados com extensão metastática, independentemente do 

tamanho do tumor (pT4) (RR=3.8), com comprometimento ganglionar (pN1-3) (RR=5.7) e presença de 

metástases à distância (pM1) (RR=9.7) são factores associados a um pior prognóstico. No que diz 

respeito ao tempo de remissão da doença, isto é, ao intervalo livre da doença, observou-se que a 

ocorrência de recidiva da doença está associada a idades mais avançadas (RR40-69 anos=8.8 e RR70-89 

anos=16.3), a um grau pouco diferenciado do tumor (G3) (RR=2.6), à existência de envolvimento 

ganglionar (pN1-3) (RR=5.7) e à presença de metástases à distância (pM1) (RR=23.2). Um menor risco 

de recidiva foi associado à presença dos receptores hormonais de progesterona (RR=0.41). 

Adicionalmente, em doentes diagnosticados com tumores de dimensões superiores, o risco relativo 

de recidiva da doença foi superior (RRpT2-3=1.2 e RRpT4=1.9), mas não apresentou significância 

estatística.  

Como esperado, as variáveis tamanho do tumor, status ganglionar e metástases à distância têm uma 

influência significativa (com excepção do tamanho do tumor para o risco de recidiva) no risco de 

morte e ocorrência de recidiva da doença [1, 2, 73, 100, 104, 115, 118, 122]. Contudo, um desses 

estudos considerou apenas o status ganglionar como único factor de prognóstico significativo na 

sobrevivência e remissão da doença [115]. Constatou-se que os valores do risco de recidiva obtidos 

para as variáveis expressão dos receptores de estrogénio e expressão da oncoproteína “3+” não 

correspondiam ao previamente esperado, uma vez que, geralmente riscos maiores de recidiva da 

doença estão associados a taxas de negatividade dos receptores hormonais, assim como a 

marcações intensas da oncoproteína C-erbB-2. A observação atenta dos dados sugere que estes 

resultados foram possivelmente enviesados devido ao número escasso de casos, tanto com ausência 

de expressão dos receptores de estrogénio, como com marcação intensa da oncoproteína C-erbB-2 

em relação aos restantes. Por isso, optou-se por retirar estas duas variáveis do modelo de Cox, e 

efectuar um novo ajuste. Quer para o modelo de Cox ajustado para o tempo de sobrevivência global, 

quer para o modelo ajustado para o tempo de remissão da doença, os resultados da análise de 

resíduos e avaliação de proporcionalidade sustentaram a adequabilidade dos modelos ajustados.   

5.3. Análise espacial 

 
A maioria dos casos de CMM diagnosticados no IPOLFG corresponde a pacientes residentes nas 

regiões centro e sul de Portugal, sendo a sua incidência maior nos concelhos de Lisboa e distrito de 

Setúbal (Tabela 4.20). Considerando 16 regiões (concelhos ou distritos) e recorrendo ao ajuste do 

modelo de sobrevivência paramétrico Weibull, sob a perspectiva bayesiana, constituído por algumas 

das variáveis consideradas influentes no tempo de sobrevivência global (idade, status ganglionar e a 

existência de metástases à distância aquando o diagnóstico), determinaram-se as fragilidades 

espaciais no risco de morte devido ao CMM. O padrão espacial encontrado mostrou que no distrito de 

Setúbal e no concelho da Amadora, o risco de morte devido ao CMM foi superior, sendo inferior nos 
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distritos de Portalegre e Leiria (Tabela 4.22, Figura 4.19). Este estudo foi feito apenas com intuito 

exploratório, uma vez que os resultados obtidos não permitiram detectar a existência de algum efeito 

espacial latente significativo. A justificação para tal facto advém, quer da escassez do número de 

indivíduos em cada região, quer do número reduzido de regiões utilizadas no mapeamento da 

doença. 
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6. Conclusão 
 
Nesta dissertação, foi caracterizado o perfil clínico e epidemiológico dos doentes diagnosticados com 

CMM no IPOLFG, assim como determinadas as suas funções de sobrevivência global e de remissão 

da doença de acordo com características demográficas, clínicas e patológicas, biomoleculares e tipo 

de terapia aplicada. Foi ainda avaliado o valor prognóstico de algumas variáveis na sobrevivência 

global e remissão da doença, através da aplicação do modelo de Cox. A partir dos resultados obtidos, 

concluiu-se que: (1) os factores de prognóstico significativos associados ao tempo desde o 

diagnóstico da doença até ao óbito devido exclusivamente ao CMM são a idade, o tamanho do tumor, 

o status ganglionar e as metástases à distância; (2) os factores de prognóstico significativos 

associados ao tempo desde o tratamento da doença até à recidiva do CMM são a idade, o grau de 

diferenciação do tumor, o status ganglionar, as metástases à distância e a expressão tumoral dos 

receptores hormonais de progesterona. O tamanho do tumor não demonstrou ser um factor de 

prognóstico significativo; (3) Não foi possível observar um padrão espacial relevante no risco de 

morte devido ao CMM para doentes diagnosticados e tratados com a doença. 

Embora a maioria dos resultados apresentados estejam de acordo com o previamente documentado, 

constata-se a existência de algumas discrepâncias, nomeadamente, no modelo de Cox para o tempo 

de remissão da doença. Como referido anteriormente, a estimativa do risco de recidiva da doença 

para a categoria “3+” da expressão da oncoproteína C-erbB-2 não vai ao encontro do esperado, uma 

vez que, sob o ponto de vista clínico, deveriam ser os doentes nesta categoria que apresentariam um 

risco superior em relação aos da categoria “0”. Também os doentes cujos tumores expressaram taxas 

de positividade do receptor de estrogénio apresentavam riscos de ocorrência de recidiva superiores, 

o que não seria clinicamente de esperar. Estes resultados podem relacionar-se com algumas 

limitações deste estudo, derivadas possivelmente da própria amostra: a) ausência de informação em 

algumas das variáveis devido à não existência aquando do diagnóstico ou intermitência de algumas 

técnicas laboratoriais durante tão longo período de seguimento dos doentes, a par do conhecimento 

escasso acerca da etiologia da doença (em particular, para doentes diagnosticados nas décadas de 

70 e 80); b) da assimetria da distribuição de casos para cada uma das categorias e c) dos métodos 

de recolha das informações, que em algumas das variáveis, como por exemplo, na história 

familiar/antecedentes familiares são particularmente subjectivos.  

Finalmente, deve realçar-se que este problema complexo e cada vez mais actual de saúde pública 

que representa o cancro a nível mundial, requer uma atenção especial por parte da comunidade 

científica e prestadores de cuidados de saúde, gestores de saúde e público em geral. Por isso, nas 

múltiplas estratégias de investigação, é de extrema importância o conhecimento mais profundo de 

factores preditivos e de prognóstico, que permitam contribuir para determinar qual o melhor e mais 

eficaz tipo de terapia a utilizar nos doentes e a resposta de um tumor a um dado tratamento, assim 

como inferir sobre a sobrevivência global dos doentes e o intervalo livre da doença. 
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Anexo 1 – Fórmulas 
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7. Funções de Densidade de Probabilidade: 
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Anexo 2 – Tabelas de Contingência 2x2 
 

A. Variáveis demográficas 

 

 Idade no diagnóstico: 

Tabela A 1: Tabela de contingência para IDcat e pT1 e EST1 

   pT1 
Total 

EST1 
Total 

  pTis + pT1 pT2-3 pT4 0 + I II III IV 

IDcat (anos) 

31-39 4 2 1 7 4 2 1 0 7 

40-69 34 27 30 91 30 28 27 6 91 

70-89 12 17 39 68 11 15 35 7 68 

Total 50 46 70 166 45 45 63 13 166 

 

 

B. Variáveis Clínicas e Patológicas 

 

 Antecedentes familiares: 

Tabela B 1: Tabela de contingência para AF e CERBB2, BRCA2, HORM, QUIM e OUTNEO 

  CERBB2 
Total 

BRCA2 
Total 

HORM 
Total 

QUIM 
Total 

OUTNEO1 
Total 

  0 2+ 3+ Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

AF 
Não 128 20 6 17 14 3 17 73 80 153 107 46 154 144 10 154 

Sim 6 5 0 7 2 5 7 2 10 12 4 8 12 8 4 12 

Total 134 25 6 165 24 8 24 75 90 165 111 54 166 152 14 166 

 
 

 Localização do tumor (bilateralidade): 

Tabela B 2: Tabela de contingência para BIL e AF, GR1, PL e CERBB2 

  AF 
Total 

GR1 
Total 

PL 
Total 

CERBB2 
Total 

  Não Sim G1+G2 G3 Diplóide Aneuplóide 0 2+ 3+ 

BIL 
Não 152 9 161 137 21 158 14 60 74 132 22 6 160 

Sim 2 3 5 2 3 5 2 1 3 2 3 0 5 

Total 154 12 166 139 24 163 16 61 77 134 25 6 165 

 

Tabela B 3: Tabela de contingência para BIL e BRCA2, HORM, QUIM e OUTNEO1 

  BRCA2 
Total 

HORM 
Total 

QUIM 
Total 

OUTNEO1 
Total 

  Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

BIL 
Não 16 4 20 75 85 160 110 50 160 149 12 161 

Sim 0 4 4 0 5 5 1 4 5 3 2 5 

Total 16 8 24 75 90 165 111 54 165 152 14 166 

 

 Tipo histológico do tumor: 

Tabela B 4: Tabela de contingência para TH1 e pN, PL, RP e RAD 

  pN 
Total 

PL 
Total 

RP 
Total 

RAD 
Total 

  pN0 pN1-3 Diplóide Aneuplóide Negativa Positiva Não Sim 

TH1 
Ductal 61 82 143 14 60 74 27 117 144 46 99 145 

Outros 15 5 20 2 1 3 0 20 20 14 6 20 

Total 76 87 163 16 61 77 27 137 164 60 105 165 
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 Grau de diferenciação do tumor: 

Tabela B 5: Tabela de contingência para GR1 e BRCA2 e QUIM 

  BRCA2 
Total 

QUIM 
Total 

  Não Sim Não Sim 

GR1 
G1+G2 14 4 18 98 40 138 

G3 1 4 5 12 12 24 

Total 15 8 23 100 62 162 

 

 

 Tamanho do tumor: 

Tabela B 6: Tabela de contingência para pT1 e pN, MET e EST1 

  pN 
Total 

MET 
Total 

EST1 
Total 

  pN0 pN1-3 pM0 pM1 0+I II III IV 

pT1 

pTis+pT1 41 9 50 50 0 50 41 9 0 0 50 

pT2-3 20 26 46 45 1 46 4 36 5 1 46 

pT4 15 52 67 55 15 70 0 0 58 12 70 

Total 76 87 163 150 16 166 45 45 63 13 166 

 

Tabela B 7: Tabela de contingência para pT1 e TNEO, CIR e RAD 

  TNEO 
Total 

CIR 
Total 

RAD 
Total 

  Não Radioterapia Quimioterapia Não Sim Não Sim 

pT1 

pTis+pT1 48 1 1 50 1 49 50 32 18 50 

pT2-3 44 1 1 46 1 45 46 13 33 46 

pT4 53 8 9 70 20 50 70 15 54 69 

Total 145 10 11 166 22 144 166 60 105 165 

 

 

 Status ganglionar: 

Tabela B 8: Tabela de contingência para pN e MET, EST1 e CIR 

  MET 
Total 

EST1 
Total 

CIR 
Total 

  pM0 pM1 0+I II III IV Não Sim 

pN 
pN0 76 0 76 45 16 15 0 76 2 74 76 

pN1-3 72 15 87 0 29 46 12 87 18 69 87 

Total 148 15 163 45 45 61 12 163 20 143 163 

 

Tabela B 9: Tabela de contingência para pN e RAD e QUIM 

  RAD 
Total 

QUIM 
Total 

  Não Sim Não Sim 

pN 
pN0 41 34 75 57 18 75 

pN1-3 18 69 87 52 35 87 

Total 59 103 162 109 53 162 

 

 Existência de metástases à distância: 

Tabela B 10: Tabela de contingência para MET, EST1, CERBB2, FISH e CIR 

  EST1 
Total 

CERBB2 
Total 

FISH 
Total 

CIR 
Total 

  0+I II III IV 0 2+ 3+ Não Sim Não Sim 

MET 
pM0 45 45 60 0 150 124 23 3 150 65 5 70 12 138 150 

pM1 0 0 3 13 16 10 2 3 15 2 3 5 10 6 16 

Total 45 45 63 13 166 134 25 6 165 67 8 75 22 144 166 
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 Estadiamento da doença: 

Tabela B 11: Tabela de contingência para EST1 e CERBB2, TNEO e CIR 

  CERBB2 
Total 

TNEO 
Total 

CIR 
Total 

  0 2+ 3+ Não Radioterapia Quimioterapia Não Sim 

EST1 

0+I 39 4 2 45 43 1 1 45 2 43 45 

II 37 7 1 45 44 1 0 45 0 45 45 

III 50 13 0 63 46 7 10 63 12 51 63 

IV 8 1 3 12 12 1 0 12 8 5 13 

Total 134 25 6 165 145 10 11 165 22 144 166 

 

Tabela B 12: Tabela de contingência para EST1 e RAD e QUIM 

  RAD 
Total 

QUIM 
Total 

  Não Sim Não Sim 

EST1 

0+I 30 15 45 38 7 45 

II 13 32 45 29 16 45 

III 12 50 62 36 26 62 

IV 5 8 13 8 5 13 

Total 60 105 165 111 54 166 

 

C. Variáveis biomoleculares 

 

 Expressão tumoral dos receptores de estrogénio: 

Tabela C 1: Tabela de contingência para RE e RP 

  RP 
Total 

  Negativa Positiva 

RE 
Negativa 10 0 10 

Positiva 17 137 154 

Total 27 137 164 

 

 Expressão tumoral dos receptores de progesterona: 

Tabela C 2: Tabela de contingência para RP e QUIM 

  QUIM 
Total 

  Não Sim 

RP 
Negativa 13 14 27 

Positiva 98 38 136 

Total 111 52 163 

 
 

 Expressão da oncoproteína C-erbB-2: 

Tabela C 3: Tabela de contingência para CERBB2 e FISH, TNEO, HORM e QUIM 

  FISH 
Total 

TNEO 
Total 

HORM 
Total 

QUIM 
Total 

  Não Sim Não Radiot. Quimiot. Não Sim Não Sim 

CERBB2 

0 48 0 48 122 6 6 134 68 65 133 98 35 133 

2+ 19 4 23 17 3 5 25 4 21 25 9 16 25 

3+ 0 4 4 6 0 0 6 3 3 6 4 2 6 

Total 67 8 75 145 9 11 165 75 89 164 111 53 164 
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 Expressão tumoral da oncoproteína C-erbB-2 e amplificação do oncogene HER2/neu pelo 

teste FISH: 

Tabela C 4: Tabela de contingência para CERFISH e EST1 

  MET 
Total 

EST1 
Total 

  pM0 pM1 0+I II III IV 

CERFISH 
Negativa 142 11 153 43 40 61 9 153 

Positiva 6 4 10 2 3 2 3 10 

Total 148 15 163 45 43 63 12 163 

 

 

 Mutação no gene BRCA2: 

Tabela C 5: Tabela de contingência para BRCA2 e TNEO 

  TNEO 
Total 

  Não Radioterapia Quimioterapia 

BRCA2 
Não 15 0 1 16 

Sim 4 1 3 8 

Total 19 1 4 24 

 

D. Variáveis tipo de tratamento  

 

 Terapia neoadjuvante: 

Tabela D 1: Tabela de contingência para TNEO e HORM, RAD e QUIM 

  HORM 
Total 

RAD 
Total 

QUIM 
Total 

  Não Sim Não Sim Não Sim 

TNEO 

Não 71 73 144 58 86 144 106 38 144 

Radioterapia 3 7 10 1 9 10 5 5 10 

Quimioterapia 1 10 11 1 10 11 0 11 11 

Total 75 90 165 60 105 165 111 54 165 

 

 Quimioterapia: 

Tabela D 2: Tabela de contingência para QUIM e HORM e RAD 

  HORM 
Total 

RAD 
Total 

  Não Sim Não Sim 

QUIM 
Não 66 45 111 48 63 111 

Sim 9 45 54 12 42 54 

Total 75 90 165 60 105 165 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

119 

Anexo 3 – Ficheiros Input e Output (WinBUGS) 
 
 

1. Input (definição do modelo): 

 
model 
 { 
  for (i in 1:N) { 
 # Survival times bounded below by censoring times: 
    t[i] ~ dweib(r,mu[i]) I(t.cen[i],); 
    log(mu[i]) <- alpha + beta.age1*age1[i]  
       +beta.age2*age2[i] 
      +beta.pn*pn[i] 
      +beta.met*met[i]      
          +b[area[i]] 
   } 
   for (j in 1:16){ 
   rexp[j] <- exp(b[j]) 
   } 
 
     # CAR prior distribution for random effects:  
     b[1:16] ~ car.normal(adj[], weights[], num[], tau) 
     for(k in 1:sumNumNeigh) { weights[k] <- 1 } 
     
    
 # Priors: 
  alpha ~ dnorm(0.0, 0.0001); 
  beta.age1 ~ dnorm(0.0, 0.0001); 
  beta.age2 ~ dnorm(0.0, 0.0001); 
  beta.pn ~ dnorm(0.0, 0.0001); 
  beta.met ~ dnorm(0.0, 0.0001); 
   
   
  tau ~ dgamma(1.0E-3, 1.0E-3); 
  sigma <- 1/sqrt(tau); # s.d. of random effects   
  r ~ dgamma(1.0, 1.0E-3);  
   
 } 
list(beta.age1 = 0,beta.age2 = 0, beta.pn=0, beta.met=0, alpha = 0, r=1, tau=1, 
b=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) ) 
 

2. Output: 

display(log) 
check(modelo5_mod.txt) 
model is syntactically correct 
data(modelo5_dat.txt) 
data loaded 
compile(1) 
model compiled 
inits(1,modelo5_ini.txt) 
this chain contains uninitialized variables 
gen.inits() 
initial values generated, model initialized 
update(10000) 
thin.updater(50) 
set(alpha) 
set(beta.age1) 
set(beta.age2) 
set(beta.pn) 
set(beta.met) 
set(rexp) 
set(r) 
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set(sigma) 
dic.set() 
update(20000) 
trace(*) 
stats(*) 
 
Node statistics 
  node  mean  sd  MC error 2.5% median 97.5% start sample 

 alpha -10.92 1.807 0.04577 -14.9 -10.77 -7.801 10001 20000 
 beta.age1 1.633 1.321 0.03054 -0.4117 1.449 4.781 10001 20000 
 beta.age2 2.513 1.33 0.03108 0.4528 2.327 5.652 10001 20000 
 beta.met 3.175 0.615 0.007968 2.007 3.16 4.428 10001 20000 
 beta.pn 2.152 0.6034 0.005475 1.096 2.111 3.457 10001 20000 
 r 1.34 0.2043 0.004096 0.968 1.33 1.77 10001 20000 
 rexp[1] 0.9266 0.2297 0.001932 0.3463 0.9751 1.33 10001 20000 
 rexp[2] 0.9887 0.2066 0.001431 0.5688 0.9927 1.427 10001 20000 
 rexp[3] 0.924 0.2446 0.001926 0.3631 0.9676 1.387 10001 20000 
 rexp[4] 1.161 0.6176 0.004923 0.7006 1.02 2.577 10001 20000 
 rexp[5] 1.044 0.2916 0.002144 0.5897 1.004 1.796 10001 20000 
 rexp[6] 1.113 0.3056 0.002432 0.769 1.024 2.011 10001 20000 
 rexp[7] 0.9844 0.1961 0.001459 0.5369 0.9946 1.39 10001 20000 
 rexp[8] 1.233 1.519 0.01289 0.714 1.021 2.925 10001 20000 
 rexp[9] 1.092 0.3702 0.003053 0.7031 1.013 2.017 10001 20000 
 rexp[10] 1.028 0.3113 0.002265 0.5912 0.9985 1.675 10001 20000 
 rexp[11] 1.006 0.3919 0.002548 0.4277 0.9942 1.674 10001 20000 
 rexp[12] 1.064 0.3396 0.002762 0.6426 1.006 1.92 10001 20000 
 rexp[13] 1.244 0.5706 0.005453 0.809 1.045 2.867 10001 20000 
 rexp[14] 1.022 0.298 0.001921 0.5437 0.9964 1.709 10001 20000 
 rexp[15] 0.9919 0.3082 0.002024 0.4101 0.9885 1.681 10001 20000 
 rexp[16] 0.9838 0.404 0.002876 0.2954 0.9744 1.89 10001 20000 
 sigma 0.3594 0.4208 0.004388 0.02873 0.1974 1.545 10001 20000 
clear(rexp) 
dic.stats() 
 
DIC 
Dbar = post.mean of -2logL; Dhat = -2LogL at post.mean of stochastic nodes 
 Dbar Dhat pD DIC  

t 346.489 338.965 7.524 354.014  
total 346.489 338.965 7.524 354.014  
coda(*,modelo5) 
save(modelo5_output) 
 


