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Resumo 
 
 

 

Introdução: O câncer de mama é o resultado da interação de fatores genéticos, 

estilo de vida, hábitos reprodutivos e meio ambiente. Nas últimas décadas os casos 

aumentaram consideravelmente, ocasionando o crescimento dos óbitos relacionados 

a neoplasia. Objetivo: Analisar os fatores de risco para o câncer de mama entre 

mulheres de duas regiões do Estado de São Paulo (Região Metropolitana e do Alto 

Tietê), para se conhecer o impacto dos diferentes estilos de vida com a incidência e 

prevalência da patologia. Método: Estudo transversal, documental, correlacional de 

abordagem quantitativa. As informações foram colhidas em 208 prontuários 

padronizados para a mastologia, nos Serviços de Arquivos Médicos (SAME) do 

Hospital e Maternidade Escola de Nova Cachoeirinha “Dr. Mario Altenfelder Silva” na 

capital de São Paulo e, do Hospital “Dr. Osíris Florindo Coelho” na região do Alto 

Tietê. Foram examinadas as relações entre as seguintes variáveis: idade média (em 

anos), idade da paciente no momento do diagnóstico; número de filhos, idade da 

primeira gestação, câncer familiar, peso e altura (IMC), hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, tabagismo, grau de instrução, localização do tumor primário, estadiamento 

clínico do tumor antes do tratamento, suspeição de metástase em consulta inicial, 

tipo histológico do tumor. Para análise dos dados foram utilizados os testes: 

Normalidade Kolmogorov-Smirnov, Pearson, t não pareado e, Qui-quadrado 

Resultados: Constatou-se que na região metropolitana houve maior frequência de 

câncer de mama em estadiamento mais tardio e histologicamente mais grave; 

câncer de mama histologicamente mais grave em pacientes mais jovens e 

tabagistas; e a associação entre câncer de mama e hipertensão arterial. Conclusão: 

Os resultados obtidos estão relacionados ao estilo de vida adotados em mulheres da 

área metropolitana. A exposição à poluentes, compostos de uso industrial no dia a 

dia e a diminuição ao tabaco devem ser observados. As mulheres portadoras de 

hipertensão arterial têm de ser assistidas de forma cautelosa. É importante ressaltar 

que o assunto abordado não se esgotou e, que o conhecimento científico acumulado 

até hoje permite ainda vasta exploração sobre o tema. 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave: Câncer de mama; Estilo de vida; Promoção de saúde. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Breast cancer is the result of the interaction of genetic factors, lifestyle, 
reproductive habits and environment. In the last decades the cases increased 
considerably, causing the growth of the deaths related to neoplasia. Objective: To 
analyze the risk factors for breast cancer among women from two regions of the 
State of São Paulo (Metropolitan and Upper Tietê Region), in order to know the 
impact of different lifestyles with the incidence and prevalence of the disease. 
Method: Cross-sectional, documentary, correlational study of a quantitative 
approach. The information was collected in 208 standardized charts for mastology, at 
the Medical Archives Services (SAME) of the Hospital and Maternidade Escola de 
Nova Cachoeirinha "Dr. Mario Altenfelder Silva "in the capital of São Paulo and the 
Hospital" Dr. Osiris Florindo Coelho "in the Alto Tietê region. The relationships 
between the following variables were examined: mean age (in years), age of the 
patient at the time of diagnosis; Number of children, age of first gestation, family 
cancer, weight and height (BMI), arterial hypertension, diabetes mellitus, smoking, 
educational level, primary tumor location, clinical stage of the tumor before treatment, 
suspicion of metastasis in initial consultation , Histological type of tumor. For the data 
analysis, the following tests were used: Normality Kolmogorov-Smirnov, Pearson, 
unpaired t, and Chi-square Results: It was found that in the metropolitan region there 
was a higher frequency of breast cancer in a later stage and histologically more 
severe; Histologically more severe breast cancer in younger and smoker patients; 
And the association between breast cancer and hypertension. Conclusion: The 
results obtained are related to the lifestyle adopted in women of the metropolitan 
area. Exposure to pollutants, compounds of industrial use in the day to day and the 
decrease to the tobacco should be observed. Women with hypertension have to be 
treated cautiously. It is important to emphasize that the subject addressed has not 
been exhausted and that the scientific knowledge accumulated to date still allows 
extensive exploration on the subject. 
 
 Keywords: Breast cancer; Lifestyle; Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 O tumor de mama no Brasil e no mundo 
 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo (perdendo 

apenas para o câncer de pele não melanoma) e é o mais comum entre as mulheres, 

sendo que sua incidência e mortalidade vêm aumentando ao longo do tempo. Para o 

Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2016), que é o órgão 

governamental de referência nacional para o tratamento dessa doença, são 

esperados 57.960 casos novos de câncer de mama, com um risco estimado de 

56,09 casos a cada 100 mil mulheres. 

 

 

O câncer é uma enfermidade crônica, caracterizada por crescimento celular 

desordenado, resultado de alterações no código genético. Todos os cânceres de 

mama tem origem genética. Estima-se que 90%-95% deles sejam esporádicos (não 

familiares) e decorram de mutações somáticas, danos ao material genético que se 

acumulam ao longo vida, de origem física, química ou biológica; e que 5%-10% 

sejam hereditários (familiares) devido à herança de uma mutação germinativa ao 

nascimento, que confere a estas mulheres uma maior suscetibilidade ao câncer de 

mama durante a vida (KNUDSON, 1971). Os genes BRCA1 e BRCA2 operam como 

genes supressores de tumor. Indivíduos com câncer hereditários (familiares), 

herdam em todas as células do corpo, determinada mutação em um dos dois alelos 

do gene (mutação na linhagem germinativa). Consequentemente, todas as células 

do corpo passam a funcionar com apenas uma cópia do gene em questão. Com o 

passar do tempo, uma outra alteração molecular pode ocorrer, somaticamente no 

alelo funcionante, e o fenótipo neoplásico se estabelece no órgão em que essa nova 

alteração aconteceu. A predisposição ao câncer é conferida geneticamente pela 

herança de apenas um dos alelos alterados: padrão dominante de transmissão, e 

não gera alterações fenotípicas somáticas detectáveis. A neoplasia só se estabelece 

como resultante de alterações nos dois alelos do gene: padrão recessivo de 

expressão (KEMP; PETTI; 2002). 

 

 

A incidência e a mortalidade dessa patologia, em parte, são explicadas pelos 

processos relacionados à vida urbana (chegada da “vida moderna”) e incremento da 
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industrialização, que ao longo dos anos modificou os hábitos de vida da mulher. 

Fatores como o aumento na ingesta de gorduras e álcool, uso de contraceptivos 

hormonais por períodos prolongados, menor número de filhos e em idade mais 

avançada, redução do período de amamentação, uso do tabaco, obesidade e 

sedentarismo, se relacionam com o aumento da incidência desta patologia nos 

últimos anos (GODINHO; KOCH; 2004). Em meio à essa transformação social, o 

perfil da mulher contemporânea se modificou, apontando alguns fatores de risco 

relacionados aos hábitos de vida urbana, somados ao aumento da expectativa de 

vida da população, permitindo que mais mulheres cheguem à senilidade. 

 

 

No Brasil, o acesso e o tempo para que ocorra seu diagnóstico e tratamento variam 

nas diversas regiões do país, dependendo de fatores geográficos, culturais e 

socioeconômicos. 

 

 

É relativamente raro antes dos 35 anos de idade, acima desta faixa etária sua 

incidência cresce rápida e progressivamente. A idade continua sendo um dos mais 

importantes fatores de risco. As taxas de incidência aumentam rapidamente até os 

50 anos de idade; após essa idade, o aumento ocorre de forma mais lenta, o que 

reforça a participação dos hormônios femininos na etiologia da doença. Estatísticas 

indicam aumento de sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em 

desenvolvimento. A preocupação crescente com o câncer de mama tornou-se 

transparente com a criação da Lei número 11.664, de 29 de abril de 2008, que 

assegura a realização dos exames preventivos (citopatológicos para o câncer de 

colo de útero e mamográfico para o câncer de mama), este último a partir dos 40 

anos de idade, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2008). A vida 

moderna, especialmente o modelo de vida moderna ocidental, produz e reproduz 

fatores de risco que influenciam diretamente a carcinogênese (processo de 

formação do câncer de mama). 

 

 

As evidências de que o câncer pode ser prevenido vem de estudos internacionais em 

que se observam variações nas taxas de incidência de câncer segundo as variáveis 

tempo e lugar. Populações que migram do país de origem para outras localidades 

apresentam mudanças nas taxas de incidência, o que demonstra que as neoplasias 
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são em parte, influenciadas pelas condições ambientais e do estilo de vida adotados 

por certas populações (HARRIS; LIPPMAN; MORROW; OSBORNE; 2002). 

 

 

1.2 Repercussão social do câncer de mama 

 

O câncer de mama é uma das causas de maior mortalidade e morbidade por câncer 

no mundo. É mais prevalente no sexo feminino, sendo a maior causa de morte por 

câncer entre as mulheres. 

 

 

O perfil da mulher se alterou ao longo dos anos em meio à transformação social que 

vem se instalando nestas décadas, bem como a prevalência de doenças que a 

acomete. 

 

 

O envelhecimento da população e fatores de risco relacionados aos hábitos de vida 

urbanos, somados à falta de planejamento dos serviços públicos de saúde e restrição 

aos equipamentos urbanos de saúde utilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

como os mamógrafos, entraves quanto à acessibilidade da população feminina ao 

serviço de saúde local, promovem um retardo no diagnóstico da doença. O retardo no 

diagnóstico influencia diretamente na abordagem da mulher, que geralmente passa a ter 

acesso ao serviço de saúde em consulta especializada quando já é portadora de 

tumores em estadios mais avançados, reduzindo as chances de submeter-se a um 

tratamento conservador, diminuindo sua expectativa de vida e, consequentemente 

aumentando as taxas de mortalidade desta doença. O sinergismo entre os entraves do 

acesso da mulher ao serviço de saúde e os fatores de riscos atuais da mulher moderna, 

associados ao aumento da expectativa de vida, explicam em parte o aumento da 

incidência e mortalidade por câncer de mama nos dias atuais. 

 
 

Portanto, o rastreamento do câncer de mama é dependente da participação do 

médico, da adesão das mulheres e da disponibilidade de infraestrutura. Nesse 

contexto, o novo estilo de vida adquirido ao longo dos anos pela mulher atual, os 

fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher, somados ao aumento da 

expectativa de vida da população, permitindo que mais mulheres cheguem à 

senectude, explicam parte desse fenômeno; que compõe a realidade do câncer de 

mama feminino no Brasil e os fatores relacionados ao aumento de sua incidência e 

mortalidade. 
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De acordo com Molina, Dalben e Luca (2003), a análise somente das taxas de 

urbanização em comparação com as taxas brutas de incidência de novos casos de 

câncer de mama por 100.000 mulheres, pode-se afirmar que as regiões onde se 

encontram as maiores taxas de urbanização são as regiões com as maiores taxas 

brutas de incidência de novos casos de câncer de mama. 

 

 

A incidência e a mortalidade ascendente do câncer de mama, em parte, são 

explicadas pelos processos relacionados à vida na metrópole e incremento da 

industrialização. Diferentes estilos de vida entre mulheres são determinantes de 

risco para o desenvolvimento do câncer de mama; havendo provavelmente uma 

maior proteção para aquelas que se distanciam dos padrões de uma vida 

metropolitana e industrial, no que se refere as variáveis em estudo, que são: 

 
 

A) Procedência (Metrópole x Alto Tietê); 
 
B) Idade da paciente (faixa etária no momento do diagnóstico de câncer confirmado 

pelo exame anátomo patológico); C) Número de filhos (paridade); D) Idade da 

primeira gestação; e 
 
E) Câncer familiar. 
 

Variações regionais de urbanização estão associadas a um aumento da população em 

cidades e a um aumento da industrialização e comércio. Este conjunto gera uma 

variedade maior de empregos, mais serviços educacionais e médicos e maior acesso da 

população à informação. Apesar deste aspecto social positivo, a própria infraestrutura 

metropolitana favorece a dominância de hábitos pouco saudáveis no cotidiano, com 

uma nítida redução no número de filhos entre os casais, baixa adesão ao exercício do 

aleitamento materno, maior ingestão de bebidas alcoólicas e incremento na obesidade, 

já que os lazeres em geral são alicerçados em restaurantes, clubes noturnos, 

shoppings, “happy hours” em barzinhos; associado a um trânsito conturbado com 

aumento de stress, geralmente as refeições são realizadas longe de casa, próximo ao 

ambiente de trabalho, com tendência ao consumo de produtos industrializados como 

“fast foods”, de alto teor calórico e baixo teor nutricional; agravado pela pouca 

disponibilidade à prática regular de atividade física. 

 
 

Mulheres mais distanciadas da metrópole possuem um universo diferente de 

atividades, na maioria das vezes apresenta menor oportunidade no mercado de 
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trabalho, atua economicamente como atividade complementar ao homem, 

porcentualmente desenvolvendo atividades produtivas de menor porte e de renda 

geralmente inferior (artesanato, vendas, comércio local), mantendo as características de 

cuidadora da casa e da família. Estas mulheres possuem uma gama de variedades de 

atividades ao ar livre, geralmente o ato de caminhar, andar de bicicleta é uma forma de 

ir para o trabalho; além de que o transporte automobilístico é mais rápido, menos 

difundido, o que leva a um percurso de menor tempo gasto nesta locomoção. Esta 

mulher geralmente é mais receptiva a ter mais filhos, a amamentar por mais tempo, 

geralmente não adota comportamento de abuso do álcool, apresenta menor incidência 

de obesidade, suas refeições geralmente são realizadas em seus domicílios onde ela 

mesma prepara, de caráter mais saudável, menos industrial. Apesar dessas mulheres 

não terem o hábito de ir à academias para a prática de esportes, é ela que geralmente 

cuida dos afazeres de casa diariamente, tendo implicitamente uma atividade física 

desenvolvida rotineiramente. 

 

 

1.3 Políticas Públicas de atenção à saúde da mulher 
 

A trajetória das ações de prevenção de controle do câncer de mama no Brasil, tem 

um marco inicial a partir da chegada dos primeiros mamógrafos ao país em 1970, 

Essa fase é denominada de FASE PRÉ SUS (1971 À 1989), onde a indústria 

radiológica francesa Companie Genérale de Radiologie (CGR), em 1965 começou a 

produzir o primeiro mamógrafo, que encontrou resistência no meio médico, onde se 

questionava a intensa exposição à radiação durante o exame, mas os defensores 

focavam na capacidade de detecção de tumores menores aumentando a sobrevida 

das pacientes. 

 

 

Em 1970 chegaram os primeiros mamógrafos de molibdênio, incrementando o 

contexto do interesse estatal na ampliação da cobertura da saúde pública e de 

valorização da compra de serviços privados para atender os pacientes da saúde 

previdenciária. Em São Paulo, o primeiro aparelho foi adquirido pelo Dr. João 

Sampaio Góes Junior do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em Oncologia e 

 

 

Obstetrícia (atual IBCC); no Rio de Janeiro, a aquisição de ponta foi do Serviço das 

Pioneiras Sociais. A crise econômica que atingiu o Brasil nessa década tornou-se 
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impeditivo a ampliação da política de controle do câncer. O sistema de saúde estava 

dividido em medicina previdenciária e saúde pública, sendo que a saúde pública 

contava com irrisórios recursos federais. Em 1984, frente ao curso de 

redemocratização do país, num contexto de reforma institucional da saúde, ressurgiu 

as organizações da sociedade civil e foi criado o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), que postulava o cuidado amplo à mulher para além da 

tradicional atenção ao ciclo grávido puerperal. Neste novo contexto, o controle do 

câncer de mama, via prevenção, pode ser visto de forma mais ampla. 

 

 

Em 1985 e 1986 o Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM) e o Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) passaram a 

desenvolver um trabalho conjunto embasando a consolidação do PAISM em nível 

nacional, incluindo atividades de prevenção e controle do câncer do colo de útero; e 

em relação à mama as técnicas recomendadas se restringiam ao exame clínico das 

mamas e ao autoexame das mamas. Em 1987 foi criado o Programa de Oncologia 

(PRO-ONCO) incorporando o conceito de atenção integral à saúde da mulher 

apontando a necessidade de estratégias específicas para o controle de câncer no 

país, principalmente para o câncer de colo do útero, as ações relativas ao câncer de 

mama mantinham-se limitadas à educação em saúde através de cartazes e folders, 

campanhas na TV e cinema para incentivo ao auto exame. 

 

 

Um grande marco nos cuidados à saúde da mulher na sua integralidade, atuando com 

um programa de saúde voltado a todas as fases de sua vida e não só à materna, como 

acontecia antes de 1986, tanto no Brasil como em outros países, foi a criação do CAISM 

/ Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, em Campinas. Criada pelo Dr. José 

Aristodemo Pinotti (1934-2009) ao lado do professor Anibal Faúndes, completou 30 

anos no mês de março de 2016, ele se transformou em um programa de atendimento 

integral, que se irradiou para outras instituições. O Caism implantou um serviço que 

reduz a uma única visita todo o procedimento de rastreamento e exames do câncer de 

mama, da consulta à biópsia; procedimentos que toma semanas ou meses em outras 

instituições. O serviço é todo realizado dentro do Centro de Alta Resolutividade em 

Mastologia, chamado de CARE. Em uma única consulta, a mulher realiza todos os 

exames e, se for o caso, faz o planejamento da cirurgia. O serviço 
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reduz o estresse e o desconforto dos deslocamentos da mulher e, sobretudo, 

antecipa o início do tratamento. 

 

 

FASE PÓS-SUS (1990 à 2003) aponta para um novo contexto sanitário criado pela 

estruturação do SUS, por meio da Lei Orgânica da Saúde de número 8080; onde 

criou-se a possibilidade para o desenvolvimento de ações de prevenção dos agravos 

e de promoção da saúde. No final dos anos 90, com a implantação do Programa 

Viva Mulher, foram iniciadas ações para formulação de diretrizes e estruturação da 

rede assistencial na detecção precoce do câncer de mama. Em novembro de 2003, 

o Ministério da Saúde, o INCA (Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da 

Silva) e a Área Técnica da Saúde da Mulher, com o apoio da Sociedade Brasileira 

de Mastologia, realizaram uma oficina de trabalho para discussão e aprovação de 

recomendações referentes ao controle do câncer de mama. Participaram técnicos de 

diferentes áreas do Ministério, gestores, pesquisadores que atuam na área de 

controle de câncer e representantes de Sociedades Científicas afins e de entidades 

de defesa dos direitos da mulher. O documento de consenso resultante apresentava 

as recomendações para a prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e 

cuidados paliativos do câncer de mama, apontando estratégias a serem utilizadas 

para a sua implementação no SUS. O consenso, nesta época, recomendava o 

rastreamento por meio do exame clínico das mamas anual para mulheres a partir de 

40 anos e o exame mamográfico bienal para mulheres de 50 a 69 anos. Para 

mulheres de risco elevado, a recomendação era de realizar exame clínico das 

mamas e mamografias anuais, a partir de 35 anos de idade. Além disso, enfatizava-

se a necessidade de garantir acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento para 

todas as mulheres com alterações nos exames realizados. 

 

 

FASE PÓS-CONSENSO (2004 a 2011) tem início a progressiva implantação das ações 

técnicas consolidadas pela Conferência de Consenso. Em princípio, na esfera do 

Ministério da Saúde e, a seguir, no governo federal; a edição de publicações técnicas 

para a divulgação de parâmetros de programação indispensáveis à organização de 

programas de controle de câncer e a confecção de ferramentas para apoio aos gestores 

municipais e estaduais. Neste ponto destacase o desenvolvimento de um sistema de 

informação próprio “O SISMAMA” dedicado à coleta, registro e análise de dados, capaz 

de propiciar aos gestores de saúde a capacidade de avaliar 
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e monitorar o desempenho de sua rede de serviços diagnósticos. O tópico final do 

Documento de Consenso, denominado de 

 

 

“Recomendações para o SUS”, estabelece um roteiro de ações desse período onde 

se destacam: 
 

a)implantar o rastreamento mamográfico no país, com garantia de diagnóstico, 

tratamento em tempo hábil e seguimento das mulheres com alteração mamária; 

b)elaborar e implantar normas técnico operacionais para a estruturação da rede de 

saúde e a definição dos fluxos assistenciais visando a subsidiar os gestores 

municipais e estaduais; 
 
c)implantar sistema de informação nos serviços de mamografia credenciados pelo 
 

SUS; 
 

d)criar mecanismos de garantia de qualidade, como parte dos critérios para 

credenciamento e monitoramento dos serviços de mamografia no SUS. 
 
Em 2005, o ministério da Saúde editou a Política Nacional de Atenção Oncológica, 

destacando o controle de câncer de mama como componente fundamental e elemento 

obrigatório dos planos estaduais e municipais de saúde. Em 2006, a importância da 

detecção precoce dessa neoplasia foi reafirmada no Pacto pela Saúde, como uma das 

prioridades nacionais no conjunto de ações de controle no câncer de mama. As 

principais metas objetivavam ampliar para 60% a cobertura de mamografia, e realizar a 

punção em 100% dos casos necessários, conforme diretriz de cuidado. 

 
 

Em abril de 2009, o INCA promoveu o Encontro Internacional sobre 
 

Rastreamento do Câncer de Mama, no Rio de Janeiro, que reuniu representantes do 

Ministério e das secretarias estaduais de Saúde, do movimento organizado de 

mulheres e de instituições ligadas ao controle de câncer, com o objetivo de conhecer 

a experiência de programas bem sucedidos da Europa, Canadá e Chile. O Encontro 

resultou no resumo executivo com recomendações para implantação de programa 

organizado de rastreamento do câncer de mama. 

 

 

A priorização do controle do câncer de mama foi reafirmada em março de 2011, com o 

lançamento do plano nacional de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer pela presidente da república Dilma Roussef. O plano prevê 
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investimentos técnicos e financeiros para a intensificação das ações de controle nos 

estados e municípios. No âmbito da detecção precoce, a perspectiva atual é a garantia 

de confirmação diagnóstica das lesões palpáveis e das identificadas no rastreamento; a 

implantação da gestão da qualidade da mamografia; a ampliação da oferta de 

mamografia de rastreamento; a comunicação e a mobilização social e o fortalecimento 

da gestão do programa. Na atenção terciária, a meta é dar continuidade às ações de 

ampliação do acesso ao tratamento do câncer com qualidade, conforme objetivos da 

Política Nacional de Atenção Oncológica. A oncologia deve aumentar em muito a sua 

demanda, por conta do envelhecimento da população. O grande problema estratégico 

atual está na obtenção de subsídios para esses procedimentos, cujo repasse para o 

SUS é infinitamente menor do que os seus gastos reais. 

 

 

A ERA DA QUALIDADE (a partir de 2013). O Programa de Qualidade em 

Mamografia é uma iniciativa do INCA e do Colégio Brasileiro de Radiologia, em 

conjunto com a Secretaria de Assistência em Saúde do Ministério da Saúde 

(SAS/MS) com o intuito de garantir a qualidade da mamografia realizada pelo SUS 

no âmbito da detecção precoce do câncer de mama. As ações envolvem o controle 

da dose, da qualidade da imagem e do laudo (interpretação da imagem radiológica). 

Os órgãos estaduais de Vigilância Sanitária (ANVISA) e todos os serviços de 

diagnósticos por imagem que realizam mamografia, são os parceiros desta iniciativa 

mediante termos de cooperação técnica. 

 

 

1.4 A glândula mamária e sua fisiologia 

 

As mamas caracterizam a espécie dos mamíferos com função destinada 

fundamentalmente à nutrição, e na mulher tem papel importante na vida reprodutiva 

e na sexualidade. São órgãos controlados pelo mesmo eixo neuroendócrino que 

regula o sistema reprodutor (SPEROFF; GLASS; KASE; 2014). O crescimento deste 

sistema produtor de leite é dependente de numerosos fatores hormonais que 

ocorrem em duas sequências, primeiro na puberdade e depois na gravidez. Embora 

haja considerável superposição das influências hormonais, as diferenças nas 

quantidades dos estímulos na puberdade e na gravidez, associado a disponibilidade 

de hormônios exclusivos durante a gravidez (lactogênio placentário humano e a 

prolactina), permitem esta distinção cronológica. 
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A glândula mamária é o órgão responsável pelo processo fisiológico da lactação. 

São estruturas complexas, considerada glândula apócrina do tipo túbulo alveolar 

composta, formada por uma porção secretora e uma porção ductal; e sudorípara 

modificada, pois pela sua própria embriogênese as glândulas desembocam nos 

folículos pilossebáceos e não diretamente na superfície cutânea (RIVITTI, 2014). 

Sua formação se inicia em fases precoces da vida embrionária, a partir do 

ectoderma ventral que origina o sistema ductal, e o mesoderma subadjacente que 

origina os tecidos conjuntivo e adiposo (MOORE, 2013). 

 

 

A glândula mamária apresenta quatro etapas evolutivas: a primeira etapa evolutiva se 

inicia na vida embrionária se estendendo por todo o período fetal até o nascimento; 

sendo que em ambos os sexos o desenvolvimento intra uterino das mamas é igual, as 

formações túbulo-alveolares praticamente inexistem e os ductos são rudimentares, 

porém pérvios e convergem desembocando na papila. São num total de 20 óstios ou 

aberturas, que correspondem a um número idêntico ao de lobos mamários; 
 
A segunda etapa é a de repouso que ocorre durante a infância, onde a mama não 

sofre alterações já que não está exposta a ações hormonais significativas; 
 
A terceira é evolutiva assim como a primeira, e compreende o período da puberdade, 

menacme até o climatério, quando se observa as modificações ligadas ao ciclo 

menstrual, gravidez e lactação. Com o amadurecimento do eixo hipotálamohipófise-

ovariano, por ocasião da puberdade, a glândula mamária feminina começa a se 

desenvolver (telarca). A puberdade nas meninas inicia-se entre os 10 e os 12 anos de 

idade e é o resultado da emissão do hormônio gonadotrófico (GNRH) secretado no 

hipotálamo (sistema nervoso central), que através de neurotransmissores são 

transportados por uma rede vascular porta à hipófise anterior. Na hipófise anterior 

haverá estímulo na presença do GNRH de origem hipotalâmica para a síntese dos 

hormônios FSH (folículo estimulante) e LH (luteinizante), que são gonadotropinas 

hipofisárias que atuam sobre os ovários, estimulando a maturação e liberação dos 

óvulos e a formação do corpo lúteo. Na evolução deste ciclo são produzidos os 

hormônios ovarianos, estrógenos e progesteronas, onde o nível plasmático destes 

hormônios ovarianos tem a propriedade de frear ou de liberar a produção dos hormônios 

hipofisários (feedback negativo ou feedback positivo). Os estrógenos elaborados pelos 

folículos ovarianos estimulam o crescimento das glândulas mamárias pela proliferação 

dos ductos, e é sinérgico com a progesterona produzida 
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pelo corpo lúteo do ovário, a qual estimula o desenvolvimento dos alvéolos das 

glândulas mamárias, completando o desenvolvimento das estruturas alveolares 

(unidade secretora em repouso) / ou acinares (unidade secretora desenvolvida na 

gravidez e lactação), assegurando o funcionamento normal das unidades secretoras. 

Os dois hormônios juntos produzem um desenvolvimento ducto-lobular-alveolar 

completo dos tecidos mamários. Na mulher a sequência típica de eventos é o início 

do crescimento, telarca, pubarca e finalmente menarca. Isto geralmente começa 

entre 8 e 14 anos de idade (BLAND; COPELAND; 2000). 

 

 

McGonigle e Huggins (1991) consideram que o desenvolvimento pleno da glândula 

mamária é completado somente no final da primeira gravidez, onde a mama está 

devidamente formada para a sua função máxima que é a lactação. Durante a 

gravidez há um aumento dos ductos, lóbulos e alvéolos, devido à influência dos 

esteroides sexuais lúteos e placentários, lactogênio placentário, prolactina e 

gonadotrofina coriônica. O estrogênio impede a formação do leite, diminuindo o 

número de receptores de prolactina no tecido mamário, bem como inibindo a 

atividade das células alveolares. A progesterona diminui os receptores de prolactina 

e inibe a síntese das substâncias necessárias à produção do leite (proteínas e ácido 

nucleico). O HLP (hormônio lactogênio placentário) compete com a prolactina no 

nível de receptores. Portanto, na gravidez, vemos um mecanismo inibitório da 

lactação exercido perifericamente à nível de tecido mamário. 

 

 

No pós-parto, com a dequitação placentária, os níveis circulantes de estrogênios e 

progesterona declinam abruptamente, e entre o terceiro e o quinto dia pós-parto há 

uma supressão dessa barreira metabólica no epitélio alveolar, bem como o do HPL, 

e a prolactina atua ligando-se a receptores específicos nas membranas das células 

alveolares pré-secretoras e capacitando-as para a secreção: fenômeno conhecido 

como lactogênese. Estabelecida a lactogênese, vem a seguir a lactopoiese, que é o 

processo de manutenção da secreção do leite, onde os hormônios prolactina 

(produzida pela adenohipófise, responsável pela síntese, liberação do leite nos 

alvéolos e manutenção do volume da secreção) e ocitocina (produzida pela 

neurohipófise, responsável pela ejeção do leite); ambos hormônios são liberados 

durante a sucção através do estímulo das fibras sensoriais existentes no complexo 

aréolo-papilar, que ativam o hipotálamo (núcleos paraventriculares e supra-ópticos). 
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No climatério, com o avançar da idade as unidades morfofuncionais da glândula 

sofrem profundas modificações quantitativas e qualitativas, com diminuição das 

estruturas glandulares por degeneração associado às alterações tróficas do epitélio; 

ocorrendo uma involução da glândula mamária em consequência do declínio 

progressivo da função ovariana. Apesar dessas modificações, o tecido glandular 

remanescente mantém a capacidade responsiva ao estímulo estrogênico (FRANCO, 

2000). 

 

 

E por último, a quarta etapa evolutiva que compreende o período do climatério até a 

senilidade, que caracteriza a presença dos fenômenos involutivos da mama, que vão 

ocorrendo gradativamente em consequência do declínio progressivo da função 

ovariana. A consistência do parênquima glandular diminui, as mamas perdem o 

turgor e tornam-se mais flácidas e pêndulas; verifica-se uma lipossubstituição, ou 

seja, uma substituição gradativa do tecido glandular por tecido adiposo, mais 

pronunciado nas mulheres que amamentaram (FRANCO, 2000). 

 

 

As maiores mudanças no tamanho e forma da mama são observadas na puberdade, 

entre 10 e 12 anos de idade, onde a mama começa a mostrar atividade de crescimento 

tanto no tecido glandular como no estroma que o circunda. Esse aumento glandular se 

deve pela divisão de pequenos ductos primários e secundários que por sua vez, passam 

por um crescimento e divisão mais adiante, terminando em botões terminais que origina 

novas ramificações e pequenos dúctulos ou botões alveolares. O agrupamento de 

aproximadamente 11 botões alveolares ao redor de um ducto terminal constitui o lóbulo 

do tipo 1 (ou lóbulo virginal, não diferenciado); que apresenta uma atividade proliferativa 

mais elevada em comparação com os demais tipos (a atividade proliferativa é 

determinada por coloração imunohistoquímica pela porcentagem de células 

proliferativas positivas para o antígeno nuclear ki 67). A arquitetura da mama em uma 

mulher nulípara contém mais estruturas não diferenciadas como dúctulos terminais e 

lóbulo do tipo 1, com somente lóbulos tipo 2 e 3 ocasionais; onde todas as estruturas 

são encontradas em uma proporção quase constante por toda a vida da mulher 

(RUSSO, J.; LYNCH; RUSSO, I.; 2001). 
 
O tecido normal da mama de uma mulher adulta contém dois tipos de lóbulos 

adicionais, designados como lóbulos do tipo 2 e do tipo 3. A transição de um tipo de 

lóbulo para outro ocorre como consequência de um processo gradual de brotamento 
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de novos botões alveolares sob a influência cíclica dos hormônios ovarianos. Esses 

botões alveolares tornam-se progressivamente menores e mais numerosos, em uma 

média aproximada de 47 no lóbulo tipo 2 e 80 no lóbulo tipo 3; neste estágio eles 

são chamados de dúctulos ou alvéolos (unidade secretora em repouso). O maior 

número de dúctulos resulta em um crescimento concomitante em tamanho dos 

lóbulos, embora individualmente cada estrutura seja menor (HARRIS; LIPPMAN; 

MORROW; OSBORNE; 2002). 
 

A diferenciação progressiva de lóbulo do tipo 1 em lóbulo do tipo 2 e lóbulo do tipo 

3, ocorrendo sob as influências hormonais do ciclo menstrual, e a completa 

diferenciação em lóbulo do tipo 4 durante a gravidez, resulta em uma redução 

concomitante na atividade proliferativa do epitélio mamário. A principal função do 

estado de diferenciação terminal da glândula mamária é a secreção apócrina do 

leite. A arquitetura da mama em uma mulher multípara contém estruturas 

predominante mais diferenciadas, ou seja, lóbulos do tipo 3, que apresenta baixa 

atividade proliferativa celular (divisão celular do epitélio mamário). 
 

A completa diferenciação em lóbulo tipo 4 ocorre durante a gravidez, e resulta em 

uma redução concomitante na atividade proliferativa do epitélio mamário. Uma 

gravidez a termo, aumenta significativamente o número de lóbulos tipo 3, que 

permanece presente como estrutura dominante até que a mulher atinja os 40 anos 

de idade. Depois disso, e principalmente após a menopausa, o seu número 

decresce e sua involução e conversão culminam para predominância para lóbulo 

tipo 1 (HARRIS; LIPPMAN; MORROW; OSBORNE; 2002). 
 
O grau de desenvolvimento da mama é de vital importância na suscetibilidade para 

a carcinogênese. O desenvolvimento da mama nas mulheres é controlado por uma 

multiplicidade de hormônios geneticamente determinados e de influências 

bioquímicas. Está bem estabelecido atualmente que o desenvolvimento, a lactação 

da mama normal, a carcinogênese mamária e a progressão do câncer de mama são 

regulados por fatores hormonais. Os esteroides endócrinos, peptídeos e outras 

moléculas produzidas pelo tecido glandular dos ovários, hipófise, pâncreas, tireóide 

e córtex adrenal são os melhores definidores desses fatores. Após suas interações 

iniciais com seus cognatos nucleares ou receptores de superfície de células, esses 

hormônios governam aspectos múltiplos das funções celulares. O conjunto de 

reguladores da proliferação epitelial mamária endócrina, autócrina e parácrina são 

conduzidos para a regulamentação de um processo comum, o ciclo celular. 
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2 EPIDEMIOLOGIA 
 
 
 

2.1 Fatores de risco associado ao câncer de mama 
 

Nas últimas décadas tem ocorrido em todo o mundo significativo aumento da 

incidência do câncer de mama e consequentemente aumento da mortalidade 

associada à neoplasia. O câncer de mama é o resultado da interação de fatores 

genéticos, estilo de vida, hábitos reprodutivos, aleitamento materno e meio ambiente 

(KEMP; PETTI; 2002). 

 

 

Dentre os fatores de risco para o câncer de mama podemos subdividi-los em dois 

grupos: os que não podem ser alterados e os que podem ser alterados. Os fatores 

de risco que não podem ser alterados estão relacionados com as variáveis: 
 

-Ser do sexo feminino, mulheres têm 100 vezes mais chances de ter câncer de 

mama que homens (KEMP, 2002); 
 

-Idade, o risco de câncer de mama aumenta abruptamente a partir dos 45 anos de 

idade, chegando ao seu pico ao redor dos 65-70 anos; 77% das mulheres com 

câncer de mama têm mais de 50 anos. O risco de câncer de mama em mulheres de 

30 anos é de apenas 1 para 2000, em mulheres de 75 anos o risco é de 1 para 10 
 
(VERAS, 1987); 
 

-Etnia, brancos caucasianos são o grupo étnico com maior incidência de câncer de 

mama. Negros apresentam um risco relativamente menor. Hispânicos e asiáticos 

apresentam cerca de 30% menos risco de câncer de mama que os brancos 

((FRANCO, 2000); 
 
-História familiar, ter um parente de primeiro grau com câncer de mama aumenta o 

risco em 1,8 vezes. Ter dois parentes de primeiro grau aumenta o risco em 2,9 

vezes. Ter um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama antes 

dos 40 anos de idade eleva o risco para 5,7 vezes. A história familiar é importante na 

identificação de algumas mutações genéticas que favorecem o surgimento do 

câncer de mama. Mutações nos genes BRCA 1 e BRCA 2 são responsáveis em 

torno de 5% de todos os câncer de mama. A maioria dos casos não estão 

relacionados a estas mutações (KNUDSON, 1971); 
 
-História pessoal de câncer de mama, quem já teve câncer de mama uma vez, 

apresenta risco de 4 vezes mais de ter um segundo câncer de mama; na mesma ou 

na outra mama (um novo câncer, e não recidiva do primeiro); 
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-Lesões benignas das mamas, lesões do tipo hiperplasia ductal atípica e hiperplasia 

lobular atípica, aumentam em cerca de 5 vezes o risco de câncer de mama 

(MADIGAN, 1995); 
 
-Idade da menarca (primeira menstruação) antes dos 12 anos de idade, eleva o 

risco; pois o número de ciclos ovarianos está diretamente associado ao risco de 

desenvolver câncer de mama, já que ao longo da vida da mulher haveria uma maior 

exposição cíclica aos hormônios estrogênio e progesterona, cuja função é 

eminentemente proliferativa a nível de ductos e alvéolos; diminuindo o risco cerca de 

15% a cada ano de retardo da menarca (RUSSO, 2001); 
 

-Idade da menopausa, ter uma menopausa tardia (assim considerada quando ocorre 

após os 55 anos de idade), eleva o risco; por estar relacionado com o aumento do 

número de ciclos ovarianos, maior tempo de exposição cíclica aos hormônios 

estrogênio e progesterona com função proliferativa a nível de ductos e alvéolos. O 

risco é aumentado em aproximadamente 3% a cada ano de retardo da menopausa 

(semelhante ocorrência independe de se tratar de menopausa artificial ou natural); - 

Radiação prévia na região torácica, história prévia de radioterapia em região torácica 

como parte de tratamento para linfomas Hodgkin ou não Hodgkin, pessoas expostas 

a radiação como sobreviventes de bombas atômicas ou pessoas que entraram em 

contato com material radioativo por acidentes de usinas nucleares. O risco é maior 

se a exposição ocorreu durante a juventude; 
 
-Densidade das mamas, mulheres com mamas mais densas apresentam maior risco 

de câncer de mama, com maior dificuldade em diagnóstico pela mamografia. A alta 

densidade do tecido mamário é a razão entre o tecido glandular e o tecido adiposo 

da mama, com correspondência elevada do tecido glandular em relação ao adiposo 

(FRANCO,2000). 

 

 

Os fatores de risco que podem ser alterados estão relacionados com as 

variáveis: 
 

-Idade materna quando da primeira gestação a termo, mulheres que têm o primeiro 

filho antes dos 30 anos de idade apresentam menor risco de câncer de mama 

quando comparadas com mulheres que só dão a luz após os 30 anos de idade. 
 
Mulheres com o primeiro filho antes dos 20 anos apresentam menos riscos que 

mulheres com o primeiro filho aos 25 anos, que por sua vez, apresentam menor risco 

que as mulheres com primeiro filho após os 30 anos. Mulheres acima de 40 anos que 
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nunca tiveram filhos são as que apresentam maior risco, cerca de 30% maior que 

mulheres com filhos (HARRIS; LIPPMAN; MORROW; OSBORNE; 2002); -Paridade 

(número de filhos), confere proteção ao risco. Estima-se que cada filho reduza em 

7% o risco de câncer de mama (HARRIS; LIPPMAN; MORROW; OSBORNE; 2002); 

-Amamentação, reduz o risco de câncer de mama, estima-se redução em 4,3% para 

cada 12 meses de amamentação realizada. Portanto, mulheres com prole grande e 

com longo tempo de amamentação estão mais protegidas. O aleitamento materno 

confere efeito de proteção ao risco, pois sendo a mama um órgão responsivo 

hormonalmente, com receptores para o estrogênio e para a progesterona no epitélio 

mamário normal, uma gravidez a termo com exercício do aleitamento materno 

promove a completa diferenciação da glândula (lóbulos tipo 3), com menos atividade 

proliferativa, e com isso menor chance de mutações (HARRIS; LIPPMAN; 

MORROW; OSBORNE; 2002); 
 

-Terapia de Reposição Hormonal (TRH), principalmente a TRH combinada com uso 

de estrógenos e progesterona, por mais de 2 a 3 anos, há um maior risco para o 

câncer de mama; 
 
-Obesidade e síndrome metabólica, quanto maior o tecido gorduroso, maior o risco 

de câncer de mama. Mulheres com o IMC maior que 33 Kg/m2 apresentam 27% 

mais risco que mulheres com IMC normal. Este risco ainda se eleva em mulheres 

após a menopausa. A obesidade, avaliada pelo índice de massa corporal (IMC maior 

ou igual 30 kg/m2), aumenta o risco para o câncer de mama, pois os níveis do 

hormônio estrogênio em mulheres obesas apresentam concentrações mais 

elevadas, sendo 35% a mais de estrona e 130% a mais de estradiol, em 

comparação com mulheres mais magras (MCTIERNAN, 2003); 
 

-Consumo do álcool, quanto maior o consumo, maior o risco. A ingestão de bebidas 

alcoólicas regularmente cerca de 30-60 g de álcool por dia eleva em 40% o risco 

para câncer de mama. O álcool retarda o metabolismo do estrógeno, aumentando 

seus níveis séricos e havendo maior tempo de exposição ao tecido mamário na sua 

ação proliferativa (WHO, 2010); o álcool potencializa o risco da terapia de reposição 

hormonal; 
 
-Atividade física, exercícios físicos diminuem o risco de câncer de mama, 

independente do seu efeito na redução do peso. Mesmo 40 minutos de caminhada 

três vezes por semana, já é suficiente para a redução do risco. A Sociedade 

Americana de Oncologia recomenda 45 minutos diários de exercícios, cinco dias por 
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semana. A prática regular da atividade física exerce um efeito protetor para o câncer 

de mama, visto que a sua prática pode produzir um atraso na menarca, uma maior 

quantidade de ciclos anovulatórios e irregulares, redução do estrógeno sérico, 

aumento das globulinas que se ligam aos hormônios sexuais, controle de peso 

(redução de massa corporal), melhoria na sensibilidade à ação da insulina (WHO, 

2010); 
 
-Trabalho noturno, mulheres que trabalham em turnos noturnos apresentam risco 

maior para o câncer de mama. Isto ocorre por alteração na secreção dos hormônios 

circadianos como a melatonina, que ocorre normalmente durante a madrugada, mas 

é inibida pela luz artificial. 

 

 

2.2 A carcinogênese e o modelo de vida moderna ocidental 
 

 

O processo de formação de câncer de mama é chamado de carcinogênese e pode 

ser subdividido em três etapas sequenciais: iniciação ou indução, promoção e 

progressão ou transformação. 

 

 

FASE DE INICIAÇÃO ou INDUÇÃO: a iniciação do processo neoplásico ocorre na 

porção final da árvore ductolobular mamária. Russo et al. demonstraram que a 

arquitetura glandular é um importante fator determinante de suscetibilidade do tecido 

mamário à transformação maligna. Para esses autores os Lóbulos do tipo 1 é o mais 

indiferenciado, encontrado em nulíparas depois da puberdade (mulheres que nunca 

pariram). Existem de 6 a 11 dúctulos em cada lóbulo desse tipo. Esses lóbulos 

apresentam alta taxa de proliferação celular e elevada concentração de receptores de 

estrógenos e progesterona. Lóbulos do tipo 2 são decorrentes do processo de 

diferenciação celular, e passam a existir numerosos dúctulos por lóbulo e tem início a 

arborização lobular; que é devido ao estímulo hormonal cíclico dos ovários. Lóbulos do 

tipo 3 são devidos a uma evolução do processo de diferenciação celular, existindo em 

médio 80 dúctulos ou pequenos alvéolos por lóbulo. Essa arborescência é fruto do 

estímulo hormonal da gravidez e é conseguida na fase do segundo trimestre de 

gestação. Lóbulos do tipo 4 estão presentes no final da gestação e durante a lactação, 

sendo caracterizado pela grande distensão lobular (KNUDSON, 1971). 
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A iniciação neoplásica ocorre primordialmente em células epiteliais indiferenciadas 

tipo stem cells, localizadas predominantemente em lóbulos mamários do tipo 1. Essa 

transformação caracteriza-se pelo desequilíbrio entre os processos de formação e 

morte celular (com predomínio do primeiro) e pelas condições específicas às células 

transformadas de: 
 
A) Invadir os tecidos adjacentes e embolizar por via linfática ou venosa; 
 
B) Interagir em outro órgão à distância, se alojar e passar a se multiplicar; e 
 
C) Sobreviver e se reproduzir em meios de cultura laboratoriais (imortalização). 
 

A fase de iniciação depende da atuação de fatores carcinogenéticos ou indutores 

sobre uma única célula, lesando o seu conteúdo de DNA nuclear, promovendo 

alteração na regulação de seu ciclo celular e gerando um clone celular modificado. A 

célula, assim iniciada, sofre modificação na sua carga genética e a transmite às 

células-filhas. 
 

FASE DE PROMOÇÃO: uma vez submetidas às alterações genéticas iniciadoras, 

as células modificadas passam a se reproduzir, podendo ser influenciadas por 

fatores estimulantes (promotores ou inibidores). 

 

 

As alterações genéticas dependem dos estímulos promotores para causar um 

tumor, que é um processo lento e que pode se estender por décadas. Acredita-se 

que, por ocasião do diagnóstico clínico de um tumor, com a dimensão de 1 cm, 

existam 109 células decorridos pelo menos 10 anos. Entre os fatores promotores 

mais importantes da carcinogênese mamária, estão os hormônios esteroides, cuja 

ação sobre a mama parece ser dependente do amadurecimento e da diferenciação 

da unidade ductolobular mamária. 

 

 

Parecem existir dois períodos críticos para a promoção do câncer de mama, 

denominadas de “janelas de risco”, de acordo com Korenman (1980). O primeiro na 
 

época do desenvolvimento mamário que corresponde ao intervalo entre os 10 anos 

de idade e a primeira gestação a termo. O segundo na época esperada da involução 

mamária na menopausa, quando fisiologicamente o tecido epitelial se atrofia. 
 

Acredita-se que um efeito hormonal desbalanceado nesse período possa romper o 

equilíbrio dinâmico da mulher, estimulando a atividade proliferativa e promovendo o 

crescimento tumoral. 
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FASE DE PROGRESSÃO ou TRANSFORMAÇÃO: inicia-se quando as células já se 

desenvolveram a ponto de formar o tumor inicial. Esta fase é irreversível e 

manifestam-se duas particularidades nas células malignas: a capacidade de invasão 

e de metástase. A invasão é a propriedade de um carcinoma in situ se transformar 

em invasor; onde as células tendem a atravessar a membrana basal e o estroma 

intersticial para atingir os vasos linfáticos e/ou sanguíneos. A metástase refere-se à 

transferência do tumor maligno do seu sítio primário para outro órgão, através da 

embolização das células malignas pela circulação sanguínea. No caso do câncer de 

mama, os ossos são o mais frequente sítio de metástase. 

 

 

O modelo de vida moderna ocidental, reforça alguns estilos de vida que favorecem 

diretamente a carcinogênese (MOLINA; DALBEN; LUCA, 2003): -menarca precoce 

(idade da primeira menstruação antes dos 12 anos de idade); -menopausa tardia 

(cessar da menstruação após os 55 anos de idade); 
 

-idade materna quando da primeira gestação a termo após os 30 anos de idade; 

-alta incidência de nuliparidade (não ter tido filhos); 
 
-períodos cada vez menores da amamentação; 
 

-alta incidência de obesidade e síndrome metabólica entre as mulheres; 

-maior consumo de álcool; 
 
-pouca prática regular de atividade física; 
 

-aumento de proporção de mulheres que exercem o trabalho noturno; 
 

-terapia de reposição hormonal combinada (estrógenos e progesterona) na 

menopausa sem a adequada assistência médica de controle durante o tratamento 

nas unidades básicas de saúde (déficit na acessibilidade aos serviços), acrescido ao 

fato da auto medicação ser culturalmente arraigada em nosso meio; 
 

-uso de contraceptivos orais por longo período, principalmente em mulheres que o 

fizeram em idade precoce antes da primeira gravidez; 
 
-uso do tabaco; 
 

-casos de exposição à radiações ionizantes principalmente quando em idade inferior 

a 35 anos de idade (VERAS, 1987); como o exemplo do clássico e histórico marco 

da destruição advinda da II guerra mundial, que abalou Hiroshima e Nagasaki; 

associado à outros casos de descarte inapropriados de materiais radioativos e 

radiológicos no meio ambiente, às vezes em lixões à céu aberto (a exemplo do césio 

137 descartado em um ferro velho em Goiás, o acidente da usina de Chernobyl na 
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Ucrânia, o acidente da usina de Fukushima no Japão); 
 

-ingestão de agrotóxicos e metais pesados principalmente pós acidentes ambientais 

em mananciais e mares; a exemplo dos vazamentos de navios petroleiros em 

nossos litorais, incêndios de reservatórios de álcool como o ocorrido recentemente 

no litoral de Santos (VERAS, 1987). 
 

2.3 Diagnóstico precoce e estadiamento inicial do câncer de mama 
 

 

O estadiamento clínico do câncer de mama é uma classificação que descreve de 

forma uniforme a extensão anatômica do câncer de mama, permitindo padronizar as 

condutas adotadas. A classificação do câncer de mama segue a orientação da 

União Internacional Contra o Câncer (UICC). O estadiamento é definido pelas 

possíveis combinações do TNM antes do início do tratamento, onde T representa o 

tamanho do tumor primário, N a ausência ou presença de metástase em linfonodos 

regionais e M a ausência ou presença de metástase à distância. 
 

A classificação se aplica apenas para os carcinomas, nos casos de tumores 

múltiplos e simultâneos na mesma mama, o tumor de maior tamanho é o que deve 

ser utilizado para a classificação; no caso dos tumores bilaterais e simultâneos, a 

classificação deve ser feita isoladamente. 
 
A detecção e o início precoce do tratamento do câncer estão relacionados a maior 

taxa de cura. Estudos demonstram que o impacto na sobrevida da paciente com 

câncer de mama está associado a relação entre o atraso no diagnóstico, tratamento 

e o estadiamento inicial. 
 
Políticas Públicas de Atenção à Saúde da mulher incluem como prioridade o 

diagnóstico precoce do tumor, com intuito de reduzir a mortalidade. 
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Classificação dos tumores (T) segundo o Documento de Consenso Câncer de Mama 
 

 TAMANHO DOS CARACTERÍSTICA DOS TUMORES 

 TUMORES (T)  
   

 Tx Tumor primário não pode ser avaliado 

 T0 Não há evidência de tumor primário 

 Tis Carcinoma in situ 

 T1 Tumor com até 2 cm em sua maior dimensão 

 T1 mic Carcinoma microinvasor (até 1 mm) 

 T1a Tumor com até 0,5 cm em sua maior extensão 

 
T1b 

Tumor com mais de 0,5 e até 1 cm em sua maior 
 

dimensão   

 
T1c 

Tumor com mais de 1 e até 2 cm em sua maior 
 

dimensão   

 
T2 

Tumor com mais de 2 e até 5 cm em sua maior 
 

dimensão   

 T3 Tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão 

 
T4 

Qualquer T com extensão para pele ou parede 
 

toráxica   

 T4a Extensão para a parede toráxica 

  Edema (incluindo peau d’orange), ulceração de pele 

 T4b da mama, nódulos cutâneos satélites na mesma 

  mama 

 T4c Associação do T4a e T4b 

 T4d Carcinoma inflamatório 
   

 Fonte: INCA, 2004.  
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Classificação do acometimento de linfonodos regionais (N) segundo o Documento 

de Consenso Câncer de Mama 

 

CLASSIFICAÇÃO DO 
 

ACOMETIMENTO DE 

 

LINFONODOS REGIONAIS 
 

(N) 

 

Nx 
N0 

 
 

N1 
 
 
 
 
 
 

N2 
 
 
 
 
 
 
 

N2a 
 
 
 
 
 
 

N2b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N3 

 Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

Ausência de metástase 

Linfonodo(s) homolateral(is) móvel(is) 
comprometido(s) 

Metástase para linfonodo(s) axiliar(es) 

homolateral(is), fixos uns aos outros ou fixos a 

estruturas vizinhas ou metástase clinicamente 

aparente somente para linfonodo(s) da cadeia 

mamária interna homolateral 

Metástase para linfonodo(s) axiliar(es) 

homolateral(is) fixo(s) uns aos outros ou fixos a 

estruturas 
vizinhas 

Metástase clinicamente aparente somente para 

linfonodo(s) de cadeia mamária interna 

homolateral, sem evidência clínica de metástase 

axilar 

Metástase para linfonodo(s) infraclavicular(es) 

homolateral(is) com ou sem comprometimento 

do(s) linfonodo(s) auxiliar(es), ou para linfonodo(s) 
da mamária interna homolateral clinicamente 
aparente na presença de evidência clínica de 

metástase para linfonodo(s) axiliar(es) 

homolateral(is), ou metástase para linfonodo(s) 

supraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem 

comprometimento do(s) linfonodo(s) axiliar(es) ou da 

mama interna 

 CARACTERÍTICA DOS 
LINFONODOS 
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Metástase para linfonodo(s) infraclavicular(es) 
N3a homolateral(is) 

 

Metástase para linfonodo(s) da mamária interna 
N3b homolateral e para linfonodo(s) axiliar(es) 

 

Metástase para linfonodo(s) supraclavicular(es) 
N3c homolateral(is) 

 

Fonte: INCA, 2004. 
 
 
 
 

 

Classificação de metástases (M) segundo o Documento de Consenso do Câncer de 

Mama 
 

CLASSIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DAS METÁSTASES 
 

METÁSTASES (M) 

 

Mx Metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 
Presença de metástase à distância (incluindo 

linfonodos supraclaviculares)  

  

Fonte: INCA, 2004.  



 
24 

 

 

 

Estadiamentos possíveis para o câncer de mama segundo o Documento de 
 
Consenso do Câncer de Mama 
 

ESTADIAMENTO 
 
 

0 
 
 

I 
 
 

 

IIA 
 
 
 
 
 

IIB 
 
 
 
 
 
 
 

IIIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIB 
 
 

 

IIIC 
 

IV 
 
 

qq = qualquer 
 
Fonte: INCA, 2004. 

 TisN0M0 

T1N0M0 

T0N1M0 

T1N1M0 

T2N0M0 

T2N1M0 

T3N0M0 

T0N2M0 

T1N2M0 

T2N2M0 

T3N1M0 

T3N2M0 

T4N0M0 

T4N1M0 

T4N2M0 

TqqN3M0 

TqqNqqM1 

 

CARACTERÍSTICAS DO TUMOR 
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2.4 Tipo histológico: a assinatura genética dos tumores de mama 
 

 

Estudos moleculares do carcinoma de mama, baseados na identificação do 

perfil de expressão gênica por meio do cDNA microarray, permitiram definir subtipos 

distintos: Luminal A, Luminal B, Luminal Híbrido, superexpressão de HER 2 e Basal 

like ou triplo negativo. O perfil da expressão gênica é empregado para a predição da 

evolução clínica e resposta terapêutica dos tumores. A histologia da unidade 

ductolobular mostra que esta é composta por células glandulares (luminais) e células 

mioepiteliais, repousando sobre a membrana basal (lâmina acelular formada por 

laminina, colágeno e substâncias proteoglicanas). Além das células luminais e 

mioepiteliais, existem ainda células totipotentes e progenitoras (stem cells) 

indiferenciadas, que parecem ser o sítio de origem da neoplasia, podendo esta 

seguir duas vias de evolução: a luminal glandular e a mioepitelial. Painéis 

imunohistoquímicos têm sido propostos para a identificação destes subtipos na 

atualidade. O perfilamento genético demonstrou que o câncer de mama Basal like 

tem origem nas células mioepiteliais. 
 
Os subtipos luminais (A e B), têm semelhança com as células mamárias normais 

(chamadas de células luminais) que ficam em contato direto com o lúmen dos ductos 

mamários. 
 
Classificam-se como Luminais A os tumores positivos para receptor hormonal de 

membrana estrogênio (RE) e progesterona (RP), e negativos para amplificação 

superexpressão de HER 2; além disso apresenta um índice de proliferação avaliado 

pela imunohistoquímica Ki67, inferior à 14% de células neoplásicas imunomarcadas. 

Este fenótipo está associado à assinatura de melhor prognóstico e responde à 

terapêutica com antiestrogênios: tamoxifeno e inibidores de aromatase, as terapias 

alvo específicas. 
 
Os tumores do subtipo Luminais B apresentam em sua maioria receptores 

hormonias de membrana (RE e RP) positivos, embora sejam expressos em baixos 

níveis; são negativos para amplificação superexpressão de HER 2, e apresentam 

um elevado índice de proliferação avaliado pela imunohistoquímica Ki67, superior à 

14%. Este fenótipo está associado à assinatura de pior prognóstico em relação ao 

subtipo Luminal A: maior risco de recorrência, menor sobrevida livre de doença 

específica, maior possibilidade de resistência ao tamoxifeno. 
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Os tumores Luminal Híbrido tem sido caracterizado pela positividade de pelo menos 

um dos receptores hormonais (RE ou RP), e ser HER 2 positivo. Este fenótipo está 

associado à assinatura genética de pior prognóstico em relação ao subtipo Luminal 

B. Demonstra ter benefício o tratamento com quimioterapia associada a 

antiestrogênicos. 
 

Os tumores superexpressos HER 2 possuem elevada expressão 

da oncoproteína HER 2, porém apresentam negatividade para os receptores 

hormonais (RE e RP). Estes tumores possuem pior prognóstico em relação aos 

pacientes que não apresentam essa amplificação gênica. A utilização da terapia alvo 

específica (anticorpo monoclonal humanizado / trastuzumabe) melhora o prognóstico 

dessas pacientes, tanto na forma adjuvante quanto no contexto metastático (Estudos 

HERA/ BIG HERA trial que comprovam o uso do trastuzumabe como primeira linha 

na adjuvância e como segunda linha na neoadjuvância e doença metastática; 

FINHER; NSABP-31; BCIRG 006 e N9831). 
 
Os tumores Basal like ou triplo negativos apresentam negatividade tanto para os 

receptores hormonais (RE e RP), quanto para a superexpressão HER 2. Pacientes 

com esse perfil gênico não se beneficiam com as terapias hormonais e terapias alvo 

contra HER 2. São tumores classicamente mais agressivos do que os demais da 

mama, com sobrevida inferior à da população geral das pacientes portadora dos 

subtipos luminais, e sobrevida igual à da população portadora de subtipo HER 2. 
 

A grande maioria desses tumores está associada ao câncer hereditário ou familiar, 

que representam 5%-10% e estão relacionados a mutação nos genes BRCA1 e 

BRCA2 (que operam como genes supressores de tumor). Estes tumores 

apresentam um alto grau histológico, por elevado índice mitótico, pleomorfismo 

celular acentuado, alta relação núcleo citoplasma, presença de áreas de necrose 

central (comedonecrose) e infiltrado linfocitário. 
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3 EXPECTATIVAS E SOLUÇÕES 
 

 

A problemática do estudo é analisar o perfil de mulheres atendidas em área 

metropolitana versus mulheres atendidas em área do Alto Tietê e alguns 

determinantes de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. 
 
A hipótese a ser testada é se a maioria dos fatores em estudo encontram-se 

associados ao modo de vida adotado por mulheres da região metropolitana do estado 

de São Paulo versus mulheres da região do Alto Tietê, onde as evidências científicas 

atuais sugerem um aumento no risco para o câncer de mama em mulheres que vivem 

em áreas mais metropolitanas, que em geral postergam para idades cada vez mais 

avançadas para se conceber a primeira gestação e optam por cada vez menos filhos. 

Acredita-se que o modelo de vida metropolitano reforça alguns estilos de vida que 

favoreçam diretamente a carcinogênese (uma prole menor, engravidam mais 

tardiamente entre 30-35 anos de idade, exercem pequenos períodos de aleitamento 

materno, apresentam mais chance de exposição ao stress durante a mobilidade urbana 

o que gera um descompasso no equilíbrio hormonal regulador corporal, o diagnóstico de 

câncer de mama geralmente é em idade mais precoce na pré menopausa; maior índice 

de obesidade na pós menopausa como fruto de uma alimentação de baixa qualidade 

nutricional por períodos maiores, já que geralmente trabalham distante de casa; maior 

incidência de câncer familiar no seu heredograma). As principais variáveis consideradas 

neste estudo serão: a procedência da mulher com câncer de mama diagnosticado por 

exame anátomo patológico (origem de um hospital da região Metropolitana ou do Alto 

Tietê); a sua idade quando do momento do diagnóstico; a sua paridade (número de 

filhos que possui); a idade que possuia quando da sua primeira gestação; e se existe 

câncer familiar na sua genealogia. 
 
As variáveis secundárias do estudo consideradas serão: peso, altura, hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, tabagismo, grau de instrução, localização do tumor 

primário, estadiamento clínico do tumor antes do tratamento, suspeição de 

metástase em consulta inicial pelo exame clínico e o tipo histológico do tumor. 
 
Em meio a transformação histórica, econômica e social vislumbradas nas populações 

ocidentais, o perfil da mulher se alterou ao longo dos anos, bem como a prevalência de 

doenças que a acomete. O aumento da expectativa de vida elevando as taxas de 

mulheres que chegam a senectude; a redução do número de filhos que vem se 

instalando ao longo das décadas; a opção em postergar para idades cada vez mais 
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avançadas para se conceber a primeira gestação; e a elevação em diagnósticos de 

câncer familiares, compõe alguns pilares que podem ajudar a explicar a maior 

morbidade e mortalidade por câncer de mama no mundo. 

 

 

3.1 Objetivo 
 

O objetivo geral deste estudo é analisar o perfil de mulheres com câncer de mama 

atendidas em área metropolitana versus mulheres atendidas em área do Alto Tietê e 

alguns determinantes de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Os 

objetivos específicos são relacionar as variáveis selecionadas com o aumento ou a 

diminuição do risco para o câncer de mama e conhecer o impacto que há na 

incidência e prevalência do câncer de mama, de acordo com o modo de vida 

adotado por mulheres que vivem em área metropolitana com o modo de vida 

adotado por mulheres que vivem em área do Alto Tietê. 

 

 

3.2 Finalidade do estudo 
 

As informações advindas desta pesquisa nos oferece ferramentas úteis para que se 

possa compor uma melhoria nas ações de promoção da saúde e de prevenção primária 

ao câncer de mama, possibilitando incremento de políticas públicas voltadas ao 

esclarecimento dos grupos populacionais de maior risco quanto à importância da 

adoção de estilos de vida saudáveis, incentivando a sua prática. Tendo em vista a 

importância dessa doença no âmbito da saúde pública no Brasil, assim como a carência 

de estudos sobre as características do câncer de mama na mulher brasileira, torna-se 

necessário ampliar os conhecimentos sobre essa doença em nosso país, a fim de que 

possam ser estabelecidas políticas de saúde para a mulher que propiciem abordagens 

contundentes de promoção da saúde e prevenção primária. 
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4 MÉTODOS 
 

 

4.1 Tipo de pesquisa 
 

Trata-se de um estudo transversal, documental, correlacional de 

abordagem quantitativa. 

 

4.2 Variáveis do estudo 
 

 

4.2.1 Descrição das variáveis 
 

 

4.2.1.1 Procedência 
 

Os dados foram coletados de prontuários arquivados, no setor do serviço de 

arquivos médicos (SAME) do Hospital e Maternidade Escola de Vila Nova 
 
Cachoeirinha “Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva”, que é um órgão do governo do 

Município do Estado de São Paulo, que abrange atendimento especializado em 

tratamento de câncer no município, como representante do polo metropolitano; e 

prontuários arquivados no setor do serviço de arquivos médicos (SAME) do Hospital 
 

“Dr. Osíris Florindo Coelho” em Ferraz de Vasconcelos, que é um órgão do governo 

do Estado de São Paulo, que abrange atendimento especializado em tratamento de 

câncer da região do Alto Tietê (Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 

Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e 

Suzano), como representante do polo do Alto Tietê do estado de São Paulo. 
 

Os prontuários analisados são de pacientes que foram tratados no período 

compreendido entre janeiro de 2014 a janeiro de 2015. 
 
A amostra registrou um total de 211 pacientes, sendo 104 casos do Hospital e 

 

Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha “Dr Mário de Moraes Altenfelder 

Silva”, representante do atendimento do polo metropolitano; e 107 casos do 
 

Hospital “Dr, Osíris Florindo Coelho” em Ferraz de Vasconcelos, representante do 

atendimento do polo do Alto Tietê. Dois casos do Hospital e Maternidade Escola de 

Vila Nova Cachoeirinha e um caso do Hospital de Ferraz de Vasconcelos foram 

excluídos do estudo, pois não se tratavam de carcinomas, portanto não havia 

aplicabilidade para o estudo no quesito tipo histológico do carcinoma (em um dos 

casos se tratou de lipossarcoma pleomórfico, em outros dois se tratou de Phyllodes 

Maligno). 
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Desta forma a amostra constou com um total de 208 pacientes com câncer de 

mama (duzentos e oito) com registros válidos, sendo 102 pacientes do Hospital e 

Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha e 106 pacientes do Hospital de 

Ferraz de Vasconcelos. Dois casos do Hospital e Maternidade Escola de Vila Nova 

Cachoeirinha apresentaram carcinoma bilateral concomitante, com estadiamentos 

clínicos diferentes entre as mamas, e não foram validados e contados como 

bilaterais. Portanto a amostra se compôs com um total de 208 registros validados, 

sendo 102 casos do Hospital e Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha e 106 

casos do Hospital de Ferraz de Vasconcelos. 

 

 

4.1.1.2 Idade da paciente no momento do diagnóstico 
 

Os sujeitos da pesquisa que fizeram parte da amostra atenderam como critério de 

inclusão ser mulher na faixa etária de 25 à 65 anos de idade inclusive, no momento 

do diagnóstico de câncer, confirmado pelo exame anátomo patológico. 

 

 

4.1.1.3 Número de filhos (paridade) 
 

Foram incluídas as pacientes que tiveram pelo menos uma gestação de termo (38 a 

41 semanas de idade gestacional) com exercício do aleitamento materno de duração 

mínima de um mês; sem limitação para o número de filhos desde que tenha tido pelo 

menos um. 

 

 

4.1.1.4 Idade da primeira gestação 
 

Quanto à idade da primeira gestação não houve exclusão para nenhuma faixa 
 

etária. 
 
 

 

4.1.1.5 Câncer familiar 
 

No questionamento da anamnese foram validados presença de câncer familiar de 

mama e de ovário: linhagem materna e/ou paterna de primeiro e/ou segundo graus 

(mães, avós, tias, irmãs e primas); se unilateral e/ou bilateral, se antes e/ou após os 

50 anos de idade. 

 

4.1.1.6 Peso 
 

Não houve exclusão quanto ao peso da paciente. 
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4.1.1.7 Altura 
 

Não houve exclusão quanto à altura da paciente. 
 
 

 

4.1.1.8 Hipertensão 
 

Incluídos todos os casos referidos com hipertensão, desde leve até severa, em 

tratamento ou não pela falta de aderência às orientações médicas prévias. 

 

 

4.1.1.9 Diabetes Mellitus 
 

Incluídos todos os casos referidos com diabetes mellitus, desde as que referiram o 

uso de hipoglicemiantes orais, até as insulino dependentes. 

 

 

4.1.1.10 Tabagismo 
 

Incluídos todos os casos referidos, independente do número de consumo e do 

tempo de tabagismo exercido, desde que fosse contínuo. 

 

 

4.1.1.11 Grau de instrução 
 

Incluídos os casos denominados como fundamental (completo e incompleto); médio 

(completo e incompleto); superior (completo e incompleto). Excluídas as pacientes não 

alfabetizadas, vislumbrando uma prerrogativa de melhor entendimento e facilitação para 

a autorização do TCLE, independente de terceiros. Para o INCA, grau de instrução tem 

como principal espelho a avaliação da situação sócio econômica da paciente. Conhecer 

a sua predominância é um importante pilar para a avaliação do alcance e da efetividade 

de estratégias a serem adotadas para a educação em saúde. 

 

 

4.1.1.12 Localização do tumor primário 
 

O registro da localização do tumor primário dá-se através da Classificação 

Internacional de Doenças para Oncologia. É um código topográfico que localiza a 

área da mama em que se encontra o tumor primário. Foram subdivididos em: 
 
QSLE (quadrante súpero lateral esquerdo); 

QSLD (quadrante súpero lateral direito); 

QSME (quadrante súpero medial esquerdo); 

QSMD (quadrante súpero medial direito); 

QILE (quadrante ínfero lateral esquerdo); 
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QILD (quadrante ínfero lateral direito); 

QIME (quadrante ínfero medial esquerdo); 

QIMD (quadrante ínfero medial direito); 

RRE (retroareolar esquerdo); 
 
RRD (retroareolar direito); 
 

JQSE (junção de quadrantes superiores esquerdo); 

JQSD (junção de quadrantes superiores direito); 

JQIE (junção de quadrantes inferiores esquerdo); 

JQID (junção de quadrantes inferiores direito); 
 
JQSLE (junção de quadrantes súpero laterais esquerdo); 

JQSLD (junção de quadrantes súpero laterais direito); 
 
JQSME (junção de quadrantes súpero mediais esquerdo); e JQSMD.(junção 

de quadrantes súpero mediais direito). 

 

 

4.1.1.13 Estadiamento clínico do tumor antes do tratamento 
 

O estadiamento clínico é aquele realizado no momento da primeira consulta do 

paciente no hospital. O conhecimento do estadiamento clínico é norteador para a 

seleção do tipo de tratamento que será proposto para cada caso. As categorias 

possíveis são: 0; I; IIA; IIB; IIIA; IIIB; IIIC e IV. 
 

Estabelecido o perfil da amostra de estudo, formam formados dois grupos baseados 

na variável estadiamento. O grupo denominado de estadiamento precoce englobou 

o registro de mulheres com estadios de 0 a IIB, enquanto que o grupo denominado 

de estadiamento tardio englobou o registro de mulheres com estadios de III a IV no 

momento do diagnóstico do tumor. 
 

Os critérios utilizados para os agrupamentos seguiram as preconizações da OMS, 

que considera estádio avançado os casos com doença nos estadios III e IV 

(THULER; GULNAR, 2005; WHO, 1995). 

 

4.1.1.14 Suspeição de metástase em consulta inicial pelo exame  clínico 
 

É denominado de metástase o comprometimento pela neoplasia de outros órgãos e 

tecidos, através de invasão por contiguidade ou do envolvimento por 

comprometimento ganglionar regional (BRASIL, 2002, p.38). 

 

 

4.1.1.15 Tipo histológico 
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Os subtipos histológicos avaliados neste estudo foram: Luminal A, Luminal B, 

Luminal Híbrido, superexpressão de HER 2 e Basal like ou triplo negativo. 

 

 

A pesquisa teve como instituição responsável para o seu desenvolvimento o 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO, CAMPUS SÃO PAULO, 
 

MESTRADO PROFISSIONAL DE PROMOÇÃO EM SAÚDE. 
 

 

4.3 Local e período 
 

Os dados foram coletados em dois hospitais públicos: o primeiro é o Hospital 
 

Municipal de Vila Nova Cachoeirinha “Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva”, que é um 
 

órgão do governo do Município do Estado de São Paulo, que abrange atendimento 

especializado em tratamento de câncer no município, como representante do polo 

metropolitano; e o segundo é o Hospital Estadual “Dr. Osiris Florindo Coelho” em 
 
Ferraz de Vasconcelos, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, que 

abrange atendimento especializado em tratamento de câncer da região do Alto Tietê 

(Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi 

das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), como representante do polo 

do Alto Tietê do estado de São Paulo. 
 
Para ambos os hospitais foi me concedido autorização para avaliar estes dados. Os 

prontuários foram analisados de pacientes que foram tratados no período 

compreendido entre janeiro de 2014 a janeiro de 2015. 

 

 

4.4 População e amostra 
 

Os sujeitos da pesquisa que fizeram parte da amostra atenderam os seguintes 

critérios de inclusão: ser mulher, na faixa etária de 25 a 65 anos de idade inclusive, 

apresentar câncer de mama comprovado por exame anátomo patológico, ter tido 

uma gestação de termo (38 à 41 semanas de idade gestacional) com exercício do 

aleitamento materno de duração mínima de um mês. 
 
Critérios de exclusão: homens, mulheres menores de 25 anos de idade e acima de 

65 anos de idade, mulheres sem diagnóstico de câncer de mama ao exame 

anátomo patológico, nulíparas (mulheres sem filhos) e mulheres que tiveram 

gestação pré-termo (inferior a 38 semanas de idade gestacional). 
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A amostra foi distribuída em dois grupos, sendo que o primeiro foi formado por 

mulheres que moram em área metropolitana e o segundo grupo por mulheres que 

moram em área do Alto Tietê. 
 
A amostra foi de caráter de conveniência, a partir de pacientes que procuraram o 

serviço SUS / Sistema Único de Saúde, agendadas de forma aleatória pelo “Sistema 

de Regulação do Estado” / SISREG; para a especialidade da mastologia, onde a 

autora era a médica referenciada para o atendimento SUS nesta especialidade 

nestes hospitais. 
 
O acesso às informações se encontraram em conformidade com a legislação 

vigente, sem nenhum viés de privilégio; em respeito à Lei de número 12.732 de 22 

de novembro de 2012, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, estabelecendo 

um prazo de até sessenta (60) dias para que pacientes com câncer recebam o 

primeiro tratamento no SUS, contado a partir da confirmação do diagnóstico (através 

do exame anátomo patológico), podendo ser o tratamento inicial através de cirurgia, 

quimioterapia ou radioterapia. 
 
A autora da pesquisa tinha conhecimento prévio dos dados (que possuíam 

confirmação diagnóstica de câncer de mama por exame anátomo patológico), visto 

que a mesma era a médica oncologista responsável por estes encaminhamentos 

regulados pelo Estado, onde a lei prevê que o oncologista é responsável pela 

emissão da solicitação das autorizações de internações hospitalares (AIH) para o 

início do tratamento do câncer diagnosticado por exame anátomo patológico; seja 

cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, conforme o protocolo estabelecido para o 

estadio clínico do caso específico. 

 

 

4.5 Instrumento e coleta de dados 
 

Os dados foram coletados de prontuários arquivados, no setor do serviço de arquivos 

médicos (SAME) do Hospital e Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha “Dr Mário 

de Moraes Altenfelder Silva”, que é um órgão do governo do Município do 
 
Estado de São Paulo, que abrange atendimento especializado em tratamento de 

câncer no município, como representante do polo metropolitano; e prontuários 

arquivados no setor do serviço de arquivos médicos (SAME) do Hospital 
 

“Dr. Osíris Florindo Coelho” em Ferraz de Vasconcelos, que é um órgão do governo 

do Estado de São Paulo, que abrange atendimento especializado em tratamento de 

câncer da região do Alto Tietê (Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
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Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e 

Suzano), como representante do polo do Alto Tietê do estado de São Paulo. A 

pesquisa foi feita no ambiente dos hospitais referenciados acima para este estudo. 

Existe uma padronização de prontuários do paciente com câncer de mama que 

conta inicialmente de uma anamnese dirigida durante a consulta, exame clinico, 

exames de imagem e resultados de exame anátomo patológico. 
 

As pacientes diagnosticadas com câncer de mama no período de estudo cito 

“janeiro de 2014 a janeiro de 2015” foram contactadas via telefone pelo aplicativo 
 

“Auto Call Recorder”, onde foi gravada a solicitação contida no “TCLE” / termo de 

consentimento livre e esclarecido com pedido de autorização para que se pudesse 

colher dados do prontuário de cada uma delas especificamente. Este contato foi 

gravado e armazenado com a informação do consentimento, o mesmo acontecendo 

com a informação dos que porventura não consentiram. Estes dados serviram de 

instrumento documental para a realização da pesquisa. A confecção do 

procedimento via aplicativo foi supervisionado por um especialista em formação da 

tecnologia da informática. Efetuado o contato via “Auto Call Recorder”, todas as 

pacientes compareceram ao Hospital para assinar o TCLE. 
 

O TCLE foi assinado em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e a outra com 

a participante do estudo. 
 

A validade jurídica dos documentos eletrônicos como prova é garantida pela lei 

vigente no país, conforme o disposto nos artigos 104, 212, 221, 225 e 421 do Código 

Civil Brasileiro e nos artigos 131, 154, 244, 332 e 383 do Código de 
 
Processo Civil Brasileiro; assim como a validação acrescida pela “Resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) número 1.821/07”, publicada no D.O.U. de 23 

de novembro de 2007, Seção I, página 252: aprovando as normas técnicas contidas 

no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde 

(disponível nos sites do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Sociedade Brasileira 

de Informática em Saúde (SBIS), respectivamente, www.portalmedico.org.br e 

www.sbis.org.br. 

http://www.portalmedico.org.br/
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5. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
 

 

O projeto foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CENTRO 
 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO, CAMPUS SÃO PAULO, 
 

MESTRADO PROFISSIONAL DE PROMOÇÃO EM SAÚDE. 
 

Declarei  estar  ciente  e  respeitar  integralmente  os princípios  Éticos  contidos na 
 

“Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial” [versão de outubro de 
 

2013], e na Resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012. 
 

Declarei ainda não haver nenhum conflito de interesses envolvido nesta pesquisa. E 

que a coleta dos dados só iniciou após a aprovação do projeto por este comitê; 

ocorrida em 28 de maio de 2015. 

 

 

5.1 Cálculo da amostra 
 

Considerando o objetivo principal do estudo, para identificar fatores de risco para 

câncer mama em mulheres da metrópole e do Alto Tietê, exclusivamente para este 

cálculo optamos que a idade da primeira gestação fosse o fator principal de risco 

para o câncer de mama. Considerando que entre as mulheres da metrópole e as do 

Alto Tietê havia uma diferença de 15 anos na idade da primeira gestação, com um 

desvio padrão de 5 unidades, e uma diferença de risco a ser detectada de duas 

vezes mais, foi necessário avaliar minimamente 98 prontuários por grupos. 

 

 

Valores calculados com os dados de entrada 
 

Desvio padrão: 5.0000 
 

Diferença a ser detectada: 2.0000 
 

Nível de significância: 5% 
 

Poder do teste: 80% 
 

Teste de hipótese: bicaudal 
 

Tamanho da amostra calculado para cada grupo: 98 
 
 
 

 

5.2 Análise Estatística 
 

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliação da 

distribuição dos dados (procedência, idade da paciente no momento do diagnóstico 
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de câncer, número de filhos, idade da primeira gestação, presença de câncer 

familiar) em relação à normalidade. Quando estes dados apresentaram distribuição 

normal, foram utilizados testes paramétricos para realizar a análise; quando a 

distribuição foi anormal, aplicou-se testes não paramétricos para análise de dados. 

Os dados foram apresentados em média e desvio padrão, foi aplicado o teste t não 

pareado para comparar as diferenças entre as variáveis antropométricas entre os 

grupos, os fatores de risco para câncer de mama (procedência, idade da paciente no 

momento do diagnóstico de câncer, número de filhos, idade da primeira gestação, 

histórico positivo na família) foram analisados por meio do teste de odds ratio, as 

variáveis categóricas (acesso ao serviço de saúde, instrução, tabagismo, aderência 

a proposta de tratamento) entre os grupos foram avaliadas por meio do teste de 

quiquadrado. As variáveis referentes aos resultados de exames foram avaliadas por 

meio da análise de variância. As correlações entre procedência, idade da paciente 

no momento do diagnóstico, número de filhos, idade da primeira gestação, paridade 

e histórico positivo familiar foram realizadas por meio do teste de Pearson. Foi 

considerado p<0,05 como significância estatística. 

 

 

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

6.1 Comparação de variáveis entre os dois grupos (Polo metropolitano e polo do Alto 

Tietê) 
 

 

6.1.1 - Composição da casuística 
 

 

Conforme a tabela 1, a amostra se compôs com um total de 208 registros validados, 

sendo 104 casos do Hospital e Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha e 

106 casos do Hospital de Ferraz de Vasconcelos. 
 

Ao se descrever um perfil geral do conjunto estudado, abordaram-se os dados 

de identificação que incluíram: idade, idade da paciente no momento do diagnóstico, 

paridade (número de filhos), idade da primeira gestação, histórico de câncer familiar, 

peso, altura, hipertensão, diabetes mellitus, tabagismo, grau de instrução, 

localização do tumor primário, estadiamento clínico do tumor antes do tratamento, 

suspeição de metástase em consulta inicial pela clínica e tipo histológico do tumor. 
 

Não foi encontrado diferença significante entre os grupos polo metropolitano e 

polo do Alto Tietê para a idade e nem mesmo para a idade na qual foi realizado o 
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diagnóstico de câncer de mama, número de filhos, idade da primeira gestação, 

história familiar positiva, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, tabagismo e índice 

de massa corporal (tabela 1). 

 

 

6.1.2 - Comparação dos dados quanto ao grau de instrução 
 

 

Quanto ao grau de instrução no grupo de atendimento do polo metropolitano 

havia 7/0 casos superior completo/incompleto, para o ensino médio 

completo/incompleto havia 23/20, ensino fundamental completo/incompleto 20/39; e 

no grupo de atendimento do polo do Alto Tietê com ensino superior 

completo/incompleto havia 6/1 casos, ensino médio completo/incompleto 20/20, 

ensino fundamental completo/incompleto 25/32. 

 
 
 

 

6.1.3 - Comparação quanto a localização do tumor primário 
 

 

Quanto à localização do tumor primário não houve diferença estatística significativa 

entre os dois grupos, grupo de atendimento do polo metropolitano houve 57 casos 

(51,4%) na mama esquerda e 54 casos (48,6%) (p=0,78) em mama direita; e o 

grupo de atendimento do polo do Alto Tietê na mama esquerda houve 51 casos 

(48,1%) e em mama direita 55 casos (51,9%) (p=0,74) (Tabela 1). 

 

 

6.1.4 - Comparação quanto ao estadiamento clínico do tumor antes do 

tratamento 

 

Quanto ao estadiamento clínico do tumor antes do tratamento houve maior 

frequência estatisticamente significativa entre os dois grupos para os estadios IA 

frequência foi maior no polo do Alto Tietê (p<0,0001), para os estadiamentos IIIA e 

IIIB (p<0,0001) foi mais frequente no polo metropolitano. 

 
 

 

6.1.5 - Comparação quanto à suspeição de metástase em consulta inicial 
 

 

Quanto à suspeição de metástase em consulta inicial pelo exame clínico entre os 

dois grupos, foi visto que o grupo de atendimento do polo metropolitano apresentou 
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quatro casos (3%), e o grupo de atendimento do polo do Alto Tietê com nenhum 

caso registrado (Tabela 1). 

 

 

6.1.6 - Comparação quanto ao tipo histológico do tumor 
 

 

Quanto ao tipo histológico do tumor houve diferença estatística significativa 

entre os dois grupos para o tipo Luminal A, Híbrido e Her 2 respectivamente, a 

frequência foi maior Híbrido (p<0,0001) e Her 2 (p=0,0017) no grupo de atendimento 

do polo metropolitano e Luminal A (p<0,0001) mais frequente no polo do Alto Tietê 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resultado das variáveis em estudo de acordo com a procedência 

Polo Metropolitano x Polo do Alto Tietê  
         

 Variável Polo Metropolitano Polo Alto Tietê P 
   n=(102) n=(106)   

 Idade (anos)  52±7,8    54±8,2  

 IMC 29,2±5,5    28,6±4,9 0,12 

 N. filhos 2,3±1,5    2,75±1,4 0,41 

 Idade de diagnóstico (anos) 51,4±7,8    53,6±8,2 0,029 

 Idade da 1º gestação (anos) 24,6±6,6    23,9±5,9 0,21 

 História familiar (%) 32 (28)    30(28) Ns 

 HAS (%) 69 (65)    76 (68) 0,29 

 Diabetes (%) 23 (20)    29 (27) 0,12 

 Tabagismo (%) 45 (40)    39(36) 0,22 

 Mama esquerda (%) 57(51,4)    51 (48,1) 0,78 

 Mama direita (%) 54 (48,6)    55(51,9) 0,74 

 Superior completo (C/I) 7/0    6/1  

 Ensino médio completo 23/20    20/20  

 (C/I)       

 Fundamental completo (C/I) 20/39    25/32  

 Estadiamento precoce       

 Estadiamento clinico I (%) 23    52 0,0001 

 Estadiamento clinico IIA (%) 19    27 ns 

 Estadiamento clinico IIB(%) 19    16 ns 

 Estadiamento tardio       

 Estadiamento clinico IIIA (%) 24    5 0,0001 

 Estadiamento clinico IIIB (%) 21    3 0,0001 

 Estadiamento clinico IV (%) 1    0  

 Suspeição de metástases 4 (3)    0  

 (%)        

 Luminal A (%) 11(20)    46 (43,3) 0,0001 

 Luminal B (%) 41(36,9)    33 (31,1) ns 

 Hibrido (%) 19 (17,1)    8 (7,5) 0,0001 

 Her 2 (%) 10 (9)    4 (3,7) 0,0017 

 Basal like/ triplo (-) (%) 17 (15,3)    12 (11,3) 0,014 
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6.1.7 Análise comparativa: pacientes em quimioterapia neoadjuvante e 

relação com o tipo histológico do tumor na Região Metropolitana 
 

A tabela 2 apresenta os resultados da análise comparativa dos grupos em 

quimioterapia neoadjuvante de acordo com o tipo histológico na região 

metropolitana de São Paulo. Foi visto que a idade em que foi diagnosticado o tumor 

do tipo basal like é inferior aos demais tipos de tumores, assim como a idade da 

primeira gestação e maior percentual de tabagistas. Para os tumores luminal A e B 

havia maior percentual de pacientes com hipertensão arterial sistêmica. 

 

Tabela 2 - Variáveis associadas a gravidade do tumor de mama (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o tipo histológico: Região Metropolitana 

de São Paulo 

 

 Variáveis Luminal A Luminal B Hibrido Her 2 Basal like/ 

  
n (20) n (35) 

n (19) n (10) triplo n 
    (17)  
       

        

 N. filhos 2,25±1,3 2±1,2 2,1±1,3 2,9±2,7 3,3±1,5  

 
Idade de 

52,1±7,2 51,9±8,9 50,1±11,2 52,2±6,5 49,7±7,8  
       

 diagnóstico       

 (anos)       

 
Idade da 1º 

26,8±6,5 25,5±7,2 24,4±6,2 24,1±6,2 20,8±3,5  
       

 gestação       

 (anos)       

 História 3 (15) 13(37) 7 (37) 4(40) 5 (29)  

 familiar (%)       

 HAS (%) 16 (80) 29(83) 10 (52,6) 3(30) 10(59)  

 Diabetes 5 (40) 8 (23) 1(5) 2(20) 6(35)  

(%)       

 Tabagismo 4 (20) 18 (51) 9(47) 3(30) 9(53)  

(%)       

IMC (kg/m2) 30,7±4 28,4±4,7 26,6±3,5 29,1±3,7 28,9±5,5  
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6.1.8 Análise comparativa: pacientes em quimioterapia neoadjuvante e 

relação com o tipo histológico do tumor na Região do Alto Tietê 
 

A tabela 3 apresenta os resultados da análise comparativa dos grupos em 

quimioterapia neoadjuvante de acordo com o tipo histológico na região do Alto Tietê 

de São Paulo. Foi visto que o tipo histológico mais frequente foram o Luminal A e B; 

exceto nas variáveis história familiar e tabagismo, onde o mais frequente foi o 

Híbrido e o HER 2 respectivamente. 
 

Tabela 3 - Variáveis associadas a gravidade do tumor de mama (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o tipo histológico: Região do Alto Tietê 

de São Paulo 
 

 Variáveis Luminal A Luminal B Hibrido Her 2 Basal like/ 

  
n (46) n (33) n (8) n (4) 

triplo n 
  (12)  
       

        

 N. filhos 2,9±1,4 2,6±1,5 2,25±0,4 2,25±0,8 2,5±1,2  

 
Idade de 

54,6±7,6 54,7±8 48,6±11,6 52,7±3,2 50,8±7,5  
       

 diagnóstico       

 (anos)       

 
Idade da 1º 

22,7±4,5 25±7,5 22,5±4,6 26,5±3,9 25,5±6,4  
       

 gestação       

 (anos)       

 História 11 (23,9) 12 (36,3) 5 (62,5) - 2 (16,6)  

 familiar (%)       

 HAS (%) 32  (69,4) 24 (72,4) 2 (25) 2(50) 8(66,6)  

 Diabetes 13 (28,3) 10 (30) 1 (12,5) - 4 (33,3)  

 (%)       

 Tabagismo 16 (34,7) 9 (27,2) 3 (37,5) 3 (75) 7 (58,3)  

 (%)       

 IMC - - - - -  

 (kg/m2)       
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6.1.9 Análise comparativa: pacientes em quimioterapia neoadjuvante e relação 

com o tipo histológico do tumor na Região Metropolitana e Região do 
 

Alto Tietê 
 

A tabela 4 apresenta os resultados da análise comparativa dos grupos em 

quimioterapia neoadjuvante de acordo com o tipo histológico nas Regiões 

Metropolitana e do Alto Tietê de São Paulo, em conjunto. Foi visto que o tipo híbrido 
 

é mais frequente na história familiar positiva (p<0,0001) e idade do diagnóstico foi 

significativamente menor (p=0,005) em relação aos demais tipos de tumores; HER 2  
é mais frequente na presença de hipertensão arterial (p<0,0001); basal like é mais 

frequente no diabetes mellitus (p=0,0091) e no tabagismo (p=,0082). 
 

Tabela 4 – Variáveis associadas a gravidade do tumor de mama (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o tipo histológico: Regiões 

Metropolitana e do Alto Tietê em São Paulo. 

 

  Luminal Luminal Hibrido Her 2 Basal like/ p 

 
Variáveis 

A 
B n=(74) 

n=(27) n=(10) 
triplo  

    

     

  n= (66)    n=(29)  

       

 N. filhos 2,75±1,4 2,3±1,3 2,1±1,1 2,7±24 3±1,4 ns 

   53,1±8,6 49,7±11,2 52,3±5,8 50,1±7,7 0,005 
 Idade de diagnóstico      

 53,9±7,6 (anos)      

 
Idade da 1º 

24±5,5 25,2±7,3 23,8±5,9 24,7±5,6 22,7±5,4 ns 
       

 gestação       

 (anos)       

 História 14 (21) 25(33,7) 12(44,5) 4(28) 7(24) 0,0001 

 familiar (%)       

 
HAS (%) 

48(72) 53(71,6) 12(44,5) 11(78,5) 18(62) 0,0001 
       

 Diabetes 18 (27) 18(24) 2 (7) 3(21) 10(34) 0,009 
       

 (%)       

 Tabagismo 20(30) 27(36) 12 (44,5) 6(43) 16(55) 0,0082 
       

 (%)       

 

IMC (kg/m2) 

29,8±4,1 28,8±5,2 26,7±3,7 29,4±3,4 29±4 ns 
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6.1.10 - Análise comparativa: pacientes em quimioterapia neoadjuvante e 

relação com o estadiamento clínico do tumor na Região Metropolitana e 
 

Região do Alto Tietê 
 

A tabela 5 apresenta os resultados da análise comparativa dos grupos em 

quimioterapia neoadjuvante de acordo com o estadiamento clínico nas Regiões 

Metropolitana e do Alto Tietê em São Paulo, em conjunto. Foram vistos 

estadiamentos clínicos tardios (IIIA, IIIB e IV) foram mais frequentes pacientes mais 

jovens e estiveram associados à hipertensão arterial. História familiar mais frequente 

nos estadios IIA e IIIB; tabagismo mais frequente nos estadios IIB e IIIB. 
 

Tabela 5 – Variáveis associadas à gravidade do tumor de mama (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o estadiamento clínico: Regiões 

Metropolitana e do Alto Tietê em São Paulo 
 
 

Variávei Estadiame Estadiame Estadiame Estadiame Estadiame Estadiame 

s nto I n= nto II A nto II B nto III A nto III B nto I V 

 (75) n=(46) n=(35) n=(29) n=(24) n=(1) 
 
 

 

N.  2,6±1,3 2,4±1,2 3±2 2,1±1,2 2,2±1,3 5 
       

filhos        

Idade  54,8±7,6 53,1±8,6 50,2±8 50,8±10 49,7±7,4 34 

de        

diagnós       

tic o       

(anos)        

Idade da 24,4±5,7 24,5±6 24,4±7,1 23,6±5,6 24,5±7,7 14 
1º        

gestaçã       

o        

(anos)       

Históri 19(25) 18 (39) 8 (23) 9(31) 8(33.3) - 
a        

familiar       

(%)        

HAS  53 (70) 33 (71,7) 17(48,5) 21(72) 18(75) - 

(%)        

Diabete 
25 (33,3) 7 (15) 7(20) 5(17) 7(29) - 

      

s (%)       

Tabagis 29 (38) 13 (28) 15 (43) 12(41) 11(46) 1 

mo        

(%)        

IMC  29,6±5,1 29,1±3,7 27,6±5,1 29,3±4,9 27±51 30,4 
        

(kg/m2) 
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6.1.11 - Análise comparativa: proporção de pacientes com estadiamento clínico 

tardio da doença segundo comorbidades associadas na Região Metropolitana 
 

e Região do Alto Tietê 
 

A figura 1 apresenta os resultados da análise comparativa da proporção de 

pacientes com estadiamento clínico tardio da doença segundo comorbidades 

associadas nas Regiões Metropolitana e do Alto Tietê em São Paulo, em conjunto. 
 

Foram vistos estadiamentos clínicos tardios associado à hipertensão arterial 

como a variável de maior frequência, seguida respectivamente pela obesidade, 

tabagismo, história de câncer familiar positiva e diabetes mellitus. 
 
 
 

 

70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

 
Hipertensão Diabéticos Tabagistas Obesos Historia familiar 

 
 

 

Figura 1 – Avaliação da proporção de pacientes com estadiamento clínico tardio da 

doença segundo comorbidades associadas nas regiões Metropolitana e Alto Tietê. 
 
 

 

6.1.12 - Análise comparativa: proporção de pacientes com estadiamento 

clínico tardio da doença segundo comorbidades associadas na Região 
 

Metropolitana e Região do Alto Tietê 
 

A tabela 6 apresenta os resultados da análise comparativa da proporção de 

pacientes com o estadiamento clínico tardio da doença segundo as comorbidades 

associadas nas Regiões Metropolitana e do Alto Tietê em São Paulo, em conjunto. 
 

Foram vistos para a região metropolitana a idade de diagnóstico assim como a 

idade do indivíduo e histórico familiar positivo foram menores do que na região do 

Alto Tietê, também foi visto que o percentual de tabagismo e de estadiamento tardio 

foram maior na região metropolitana em relação a região do Alto Tietê. 
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Tabela 6 - Avaliação da proporção de pacientes com estadiamento clínico tardio da 

doença segundo comorbidades associadas: Regiões Metropolitana e do Alto Tietê 

em São Paulo 
 
 
 
        

Variável Polo Metropolitano Pólo Alto Tietê p 

 n=(51) n=(12)    

Idade (anos) 50,4±8,9    55,3±8,5  0,04 

IMC 28,6±5,4    27,3±3,1  0,2 

N. filhos 2,5±1,8    2,8±1,4  0,21 

Idade do diagnóstico 49,4±8,9    54,3±8,5  0,039 

(anos)        

Idade da 1º gestação (anos) 23,5±6,2    23,6±6,1  0,21 

História familiar (%) 
13 (25,5) 

   
8(66,6) 

 
0,0005      

HAS (%) 
33 (64,7) 

   
6 (50) 

 
0,28      

Diabetes (%) 
12 (23,5) 

   
2 (16,6) 

 
0,22      

Tabagismo (%) 
25 (49) 

   
4(33,3) 

 
0,09      

Estadiamento  tardio 
51 (49) 

   
12 (11,3) < 0,0001     

 

 

6.1.13 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) na Região Metropolitana e Região do Alto Tietê 
 
 
 

A figura 2 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a gravidade 

do câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) nas Regiões Metropolitana e do 

Alto Tietê em São Paulo, em conjunto. A análise mostrou que o risco para gravidade 

do tumor de mama esteve aumentado na região metropolitana em relação à região 

do Alto Tietê. 
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Figura 2 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

segundo a variável Polo Metropolitano e Alto Tietê 
 
 

 

6.1.14 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos 

em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o tabagismo 
 

A figura 3 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a gravidade 

do câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o tabagismo. A 

análise mostrou que o risco para o câncer de maior gravidade é OR 5,5 vezes maior 

para um individuo tabagista em relação a um individuo não tabagista. 
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Figura 3 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

de acordo com o tabagismo (Polo Metropolitano e Alto Tietê conjuntamente) 
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6.1.15 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos 

em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com a hipertensão arterial 
 
A figura 4 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a gravidade 

do câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com a hipertensão 

arterial. Ficou demonstrado que o individuo com hipertensão arterial sistêmica não 

tem risco aumentado para ter um câncer de mama mais grave do que o individuo 

não hipertenso, mas eleva o risco para se ter câncer de mama. 
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Figura 4 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

de acordo com a hipertensão arterial (Polo Metropolitano e Alto Tietê conjuntamente) 
 
 

6.1.16 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos 

em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o IMC 
 
A figura 5 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a gravidade 

do câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o IMC. 
 

Foi visto que o risco para câncer de mama grave em indivíduos obesos e não 

obesos foi semelhante. 
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Figura 5 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

de acordo com o IMC (Polo Metropolitano e Alto Tietê conjuntamente) 
 
 
 

 

6.1.17 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o diabetes mellitus na Região 
 

Metropolitana e Região do Alto Tietê 
 

A figura 6 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a gravidade do 

câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o diabetes mellitus. 
 

Foi visto que o risco para câncer de mama grave em indivíduos com diabetes 

tipo II e indivíduos sem alteração do nível de glicemia foi semelhante. 
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Figura 6 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

de acordo com o diabetes mellitus (Polo Metropolitano e Alto Tietê conjuntamente) 
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6.1.18 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos 

em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o câncer familiar 

 

 

A figura 7 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a 

gravidade do câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com o 

câncer familiar. 
 

Foi visto que o risco para câncer de mama grave em indivíduos com e sem 

histórico familiar ositivo é semelhante. 
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Figura 7 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

de acordo com o câncer familiar (Polo Metropolitano e Alto Tietê conjuntamente) 
 

 

6.1.19 - Análise comparativa: Risco para gravidade do câncer (grupos em 

quimioterapia neoadjuvante) de acordo com a idade da paciente quando do 
 

diagnóstico 
 

A figura 8 apresenta os resultados da análise comparativa do risco para a gravidade 

do câncer (grupos em quimioterapia neoadjuvante) de acordo com a idade da 

paciente quando do diagnóstico. 
 

A análise mostrou que quanto menor for a idade do indivíduo no qual foi 

diagnosticado o câncer de mama, o risco para este ser mais grave histologicamente 

está aumentado em relação aqueles em indivíduos mais idosos. 
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Figura 8 – Risco para gravidade do câncer: grupos em quimioterapia neoadjuvante 

de acordo com a idade da paciente quando do diagnóstico (Polo Metropolitano e Alto 

Tietê conjuntamente) 



 
52 

 

 

7. DISCUSSÃO 
 
 

 

O principal objetivo deste estudo foi analisar o perfil de mulheres portadoras de câncer 

de mama atendidas na região metropolitana de São Paulo e região do Alto Tietê. Dentre 

os principais resultados deste estudo podem ser discutidos: Primeiro, na região 

metropolitana houve mais frequência de câncer de mama em estadiamento mais tardio e 

histologicamente mais grave. Segundo, pacientes mais jovens e indivíduos tabagistas 

apresentam câncer de mama histologicamente mais grave. Terceiro, o câncer de mama 

está grandemente associado à hipertensão arterial sistêmica. 

 
 

Para analisarmos o perfil de mulheres com câncer de mama na região metropolitana 

de São Paulo e região do Alto Tietê, foi realizado uma pesquisa de prontuários 

padronizados para a mastologia, em ambiente hospitalar. Os prontuários eram de 

mulheres que haviam realizado cirurgia para tratamento de câncer de mama nos 

hospitais “Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva” conhecido como Hospital Municipal 

de Vila Nova Cachoeirinha e “Dr Osíris Florindo Coelho” conhecido como Hospital 

Estadual em Ferraz de Vasconcelos. Os prontuários contêm uma anamnese dirigida 

durante a consulta, exame clínico, exames de imagem (mamografia, 

ultrassonografia) e resultados de exame anátomo patológico com imunohistoquímica. 

O método de pesquisa em prontuários para a coleta de dados de anamnese dirigida, 

exame clínico, exames de imagem e resultados de exame anátomo patológico com 

imunohistoquímica já foi utilizado em outros estudos (COLLAZOS et al, 1999) isto 

demonstra que o método utilizado neste estudo é seguro e valida os resultados. 

 

 

Foi visto que na região metropolitana da cidade de São Paulo houve mais frequência de 

câncer de mama em estadiamento mais tardio e histologicamente mais grave do que na 

região do Alto Tietê a qual é considerada uma região interiorana, com menor nível de 

poluição ambiental de modo geral. A hipótese de que diversos poluentes ambientais 

possam causar uma resposta biológica nos organismos expostos não é nova, e 

habitualmente tem sido investigada quanto aos seus efeitos teratogênicos e 

cancerígenos (ALLEN, 1923). Numerosos compostos químicos de uso doméstico, 

industrial e agrícola possuem comprovada atividade hormonal. São inseticidas, 

detergentes, repelentes, desinfetantes, fragrâncias, solventes, hormônios com atividade 

estrogênica presentes em cosméticos, anabolizantes utilizados em rações 
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de animais, fitoestrógenos e poluentes orgânicos persistentes de elevada toxicidade 

e muito resistentes à degradação (POPS) como ftalatos (plastificantes, PVC, usado 

em brinquedos infantis, embalagens de produtos alimentícios). Estes agentes estão 

presentes em efluentes industriais, residenciais, nas estações de tratamento de água 

(ETA) e de esgoto (ETE) e representam uma importante fonte de contaminação 

ambiental. KOIFMAN et al (2002) fizeram um estudo epidemiológico que relacionou a 

exposição de pesticidas e distúrbios reprodutivos, tais como câncer de mama e 

ovário; TORRES et al (2002) investigaram a concentração e destino de pesticidas, 

bifenilas policloradas (PCB) e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) na bacia 

hidrográfica Paraíba do Sul (São Paulo, Minas Gerais e Rio Janeiro), importantes 

reservatórios de água usados no abastecimento da população; os resultados 

indicaram que poluentes industriais, principalmente os HAP, foram encontrados na 

água e em sedimentos marinhos. 

 

 

Toneladas de substâncias sintéticas e naturais são lançadas anualmente no meio 

ambiente, algumas tem associação aos efeitos no sistema endócrino, outras são 

persistentes lipofílicos biocumulativos podendo estar presentes na carne, peixe, ovos e 

derivados do leite (HARTMANN et al, 1998); nos casos dos seres humanos estima-se 

que 90% dessas substâncias ambientais sejam absorvidas por via digestiva, através de 

alimentos contaminados. Uma variedade de produtos industrializados potencialmente 

danosos é depositada diretamente no solo ou em aterros sanitários. 

 
 

De acordo com BILA e DEZOTTI (2007) estes poluentes ambientais são 

denominados de desreguladores endócrinos 

 
 

 

um agente exógeno que interfere com a síntese, secreção, transporte, 

ligação, ação ou eliminação de hormônio natural no corpo que são 

responsáveis pela manutenção, reprodução, desenvolvimento e/ou 

comportamento dos organismos (BILA; DEZOTTI, 2007) 

 
 
 

 

e consequentemente tem efeitos adversos sobre a saúde num organismo intacto, sua 

descendência ou populações. Sobre os efeitos destes poluentes na saúde humana, o 

Comitê Científico da Toxicidade, Ecotoxicidade e Ambiente concluiu que há relação 
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entre alguns destes agentes desreguladores endócrinos com o câncer de mama, 

pois os esteróides estrogênicos que estimulam a proliferação celular, podem em 

alguns casos, estarem envolvidos na inciciação de um tumor e induzirem eventos 

críticos na progressão maligna destes cânceres através de uma mutação 

germinativa no gene supressor tumoral TP 53 (FIGUEIREDO et al, 2006). 

 

 

Ao que parece, a frequência elevada e estadiamento mais grave do câncer de 

mama está associado ao estilo de vida (WHO, 2011). Mulheres de área 

metropolitana apresentam uma maior exposição aos compostos de uso industrial na 

sua rotina, o que tem demonstrado íntima relação com o aumento no número de 

casos de câncer de mama pelos efeitos adversos sobre o sistema endócrino; que 

quando absorvidos por via cutânea, nasal ou oral, passam a interferir no equilíbrio do 

sistema endócrino rompendo a sequência natural dos mecanismos de autoregulação. 

 

 

Foi visto que pacientes mais jovens e indivíduos tabagistas apresentam câncer de 

mama histologicamente mais grave. Pacientes jovens, idade inferior a 35 anos, tem 

maior incidência de tumores de alto grau histológico (células indiferenciadas), alta 

proliferação celular com elevado índice mitótico, pleomorfismo celular acentuado, 

alta relação núcleo citoplasma e maiores proporções de tumores com receptores de 

estrogênio negativos e/ou superexpressão de HER 2. 

 

 

O estudo Platino 2 de 2013 (MOREIRA et al, 2013), revela que existem 

aproximadamente 14% de adultos fumantes no Brasil. O perfil das mulheres com 

câncer de mama estudadas revelou um elevado número de casos associados ao uso 

do tabaco entre os dois grupos, (40% na área metropolitana e 36% na área do Alto 

Tietê, tabela 1). 

 

 

O tabaco é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de vias 

respiratórias e não respiratórias através de carcinógenos que há em sua composição, do 

tipo hidrocarbonos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas e Nnitrosaminas (3,5-7). 

Os carcinógenos do tabaco atravessam a membrana alveolar e vão para a corrente 

sanguínea, onde é transportado para o tecido mamário através das lipoproteínas 

plasmáticas. Estes agentes carcinogênicos podem ser armazenados no tecido adiposo 

da glândula mamária e metabolizado e ativado pelas células epiteliais 
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da mama. De acordo com o estudo prospectivo Women’s Health Initiative 

Observational, realizado pela Fundação de Pesquisa Health Partners, de 

Minneapolis/USA, de 1993 a 1998 para determinar ligações entre fumantes, e câncer 

de mama; onde foram analisados 80 mil mulheres e seguidas durante dez anos, 

3250 casos de câncer de mama invasivos foram identificados nessas mulheres. Os 

resultados mostraram que a mulher fumante, depois da menopausa, tem 16% mais 

chance de desenvolver câncer de mama em relação à mulher que nunca fumou na 

vida, e a ex-fumante tem 9% de chance. Maior perigo há entre as que fumam depois 

dos 50 anos de idade, ou as que começam a fumar na adolescência; justamente 

períodos considerados de “janela de risco” para o câncer de mama. O risco de 

desenvolver o câncer persiste até vinte anos depois da mulher parar de fumar. 

 

 

Portanto, a relação entre câncer de mama histologicamente mais grave com 

pacientes mais jovens e com o tabagismo, apresentam características biológicas 

distintas para pior prognóstico e menor sobrevida. Dados bastante consistentes, 

como os do Califórnia Teachers Study (REYNOLDS et al, 2004) onde mais de 116 

mil mulheres foram seguidas por cinco anos, confirmam a importância do tabagismo 

no risco do câncer de mama, ressaltando que mulheres sem histórico familiar para a 

doença apresentam maior risco de câncer quando são fumantes. 

 

 

Foi visto que o câncer de mama está grandemente associado à hipertensão arterial 

sistêmica. O câncer de mama não tem causa única. Diversos fatores estão relacionados 

ao aumento do risco de desenvolver a doença. A idade é o principal fator de risco para o 

câncer de mama feminino (INCA, 2016). O acúmulo de exposições ao longo da vida e as 

próprias alterações biológicas com o envelhecimento aumenta o risco. Mais de 80% dos 

casos de câncer de mama acomete mulheres com idade igual ou acima dos 50 anos, e 

apenas 5% em mulheres com menos de 30 anos. 

 
 

A hipertensão arterial é uma das doenças de maior prevalência na população e tende a 

se elevar no curso da vida. De acordo com a OMS, estima-se 600 milhões de 

hipertensos no mundo; sendo que para a faixa etária a partir de 60 anos, há 

aproximadamente 60% de hipertensos. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira 

de Hipertensão (SBH) estima-se que haja 30 milhões de hipertensos, cerca de 30% da 

população adulta. Como principais fatores de risco relacionados à elevação 



 
56 

 

 
 

 

da pressão arterial têm-se a história familiar prévia, elevada ingestão de sódio, 

carboidratos e gorduras, álcool, estresse psicológico, sedentarismo, obesidade, 

tabagismo, dislipidemias, intolerância à glicose e diabetes mellitus. 

 

 

Nas sociedades industrializadas, altamente consumistas de seus produtos, há um 

aumento de risco para o desenvolvimento de doenças associadas como a 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença cardiovascular e neoplásica. 

Pesquisadores do Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson nos Estados 

Unidos (LI et al, 2013); em um estudo de base populacional envolvendo mulheres 

com idades entre 55 e 74 anos, estudaram a relação de remédios para hipertensão 

arterial e aumento de risco de câncer de mama. Estes pesquisadores obtiveram o 

seguinte resultado: 880 mulheres tiveram câncer de mama ductal invasivo, 1027 

tiveram câncer de mama lobular invasivo e 856 não tinham câncer e serviram como 

grupo de controle. Eles concluíram que o uso a longo prazo de um bloqueador de 

canais de cálcio utilizados no tratamento da hipertensão arterial pode estar 

associado a um maior risco de câncer de mama; uma descoberta preocupante já que 

dentre os medicamentos anti-hipertensivos vigentes no mercado, esta é a classe 

mais comumente prescrita de drogas. Os pesquisadores mediram o risco de câncer 

de mama e a duração do uso de medicamentos anti-hipertensivos. O uso de 

bloqueadores dos canais de cálcio por dez anos ou mais foi associado a um maior 

risco de câncer de mama (ductal e lobular). Outros medicamentos anti-hipertensivos 

(diuréticos, beta bloqueadores, antagonistas da angiotensiva II) não foram 

associados com um risco aumentado para o câncer de mama. 

 

 

O bloqueador dos canais de cálcio afeta o modo com que o cálcio passa em certas 

células musculares. O coração é feito de células musculares especiais que se 

contraem para bombear o sangue para os vasos sanguíneos (artérias). As paredes 

das artérias também contêm células musculares lisas; que ao se contrairem a artéria 

se estreita. Estas células musculares precisam do cálcio para efetuar a contração; 

este cálcio passa para estas células através de pequenos canais. Estas medicações 

reduzem as quantidades de cálcio que entram nas células musculares, fazendo com 

que haja um relaxamento e diminuição da pressão arterial sistêmica. 
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Estudos atuais comprovam uma relação indireta entre câncer de mama e 

hipertensão arterial sistêmica; sendo necessário maior aprofundamento nos estudos 

científicos da complexa biologia causal para explicar esta associação com o uso de 

medicamentos bloqueadores do canal de cálcio. 

 

 

O modo de viver contemporâneo derivado do industrialismo desencadeou mudanças 

no estilo de vida das populações, criando novas formas de consumo e hábitos 

menos saudáveis e potencialmente deletérios à saúde. Com a indústria houve um 

incremento na geração de poluentes ambientais que alteraram os padrões de 

potabilidade da água, preservação do solo e qualidade do ar. Há uma grande oferta 

de compostos residuais químicos de uso industrial, doméstico e agrícola que são 

capazes de se acumular no solo, sedimento de rios e cadeia alimentar, 

comprometendo o ecossistema; e quando absorvidos via oral, cutânea ou nasal 

serem capazes de interferirem no equilíbrio corpóreo endócrino e deflagrar os 

estímulos à carcinogênese. Áreas metropolitanas convivem de forma drástica com o 

medo extremo da criminalidade muito próxima ao seu cotidiano, trânsitos frequentes 

dificultando a mobilidade, elevado padrão de ansiedade e stress psicológico, que 

colaboram de forma extrínseca ao desencadeamento dos fatores hipertensivos. Em 

meio a este cenário se somam o estímulo sócio cultural ao consumo do tabaco e 

bebidas alcoólicas, como uma forma de socialização; associando fatores de risco 

para o câncer de mama. 

 

 

As principais linhas de ação para a redução do risco para o câncer de mama enfoca 

uma atuação na promoção à saúde da mulher de caráter individual, coletivo e em 

sociedade. Na esfera individual propagar estilos de vida mais saudáveis, uma maior 

racionalidade com redução no consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, produtos 

industrializados (carnes processadas com elevado teor de sódio e conservantes, 

frituras, açúcares, refrigerantes, refeições prontas e outros), reciclar e reutilizar 

materiais cuja decomposição no meio ambiente é lenta e fonte de liberação de 

poluentes. 

 

 

Na esfera coletiva propagar campanhas educativas em famílias, escolas, 

condomínios, associações de moradores de bairro, capacitação de agentes de saúde, 
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sendo um agente multiplicador de ações de promoção à saúde que diminuam o risco 

de câncer de mama. 

 

 

Na sociedade propagar uma visão mais consciente para que se possa 

pressionar por políticas públicas, organizações não governamentais, associações, 

ministérios para que se possa trabalhar juntos e efetivamente nas questões como 

saneamento, coleta seletiva, estações de tratamento de água e esgoto, controle de 

aterros sanitários, usinas de reciclagem de lixo, maior vigilância por parte dos órgãos 

responsáveis pela liberação de novos produtos industrializados quanto aos seus 

efeitos carcinogênicos. 

 

 

A situação da relação causa efeito no cenário da evidência científica é que vai 

determinar o tipo de ação a ser adotada para a redução de risco ao câncer de 

mama, empoderando as mulheres e capacitando-as para escolhas de estilos de vida 

mais saudáveis, onde prevenir problemas é a melhor estratégia para se ter uma vida 

mais saudável. 
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8 CONCLUSÕES 
 
 

 

A pesquisa apontou uma análise do perfil de mulheres portadoras de câncer de 

mama atendidas na região metropolitana de São Paulo e região do Alto Tietê. Na 

região metropolitana houve mais frequência de câncer de mama em estadiamento 

mais tardio e histologicamente mais grave; pacientes mais jovens e indivíduos 

tabagistas apresentam câncer de mama histologicamente mais grave; e o câncer de 

mama está grandemente associado à hipertensão arterial sistêmica. 
 

Os resultados apontam que a frequência elevada de estadiamento mais grave 

do câncer de mama na região metropolitana está associado ao estilo de vida adotado 

por essas mulheres. Há uma forte correlação com a exposição á compostos 

carcinogênicos no seu dia a dia. 
 
Pacientes mais jovens e indivíduos tabagistas apresentam câncer de mama 

histologicamente mais grave. Os carcinógenos do tabaco atuam como fator promotor 

do câncer de mama. 
 

O câncer de mama está grandemente associado à hipertensão arterial 

sistêmica. O estilo de vida moderna é um fator relevante para a hipertensão arterial 

sistêmica. Estudos atuais comprovam uma relação indireta entre câncer de mama e 

hipertensão arterial sistêmica através de uma associação com o uso de 

medicamentos bloqueadores do canal de cálcio. 
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10.1 Modelo de anamnese da mastologia 
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10.2 Lei 12732/12 
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10.3 Lei 10406/02 
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10.4 Lei 5869/73 
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10.5 Resolução CFM 1821/07 
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10.6 Folha de rosto “PLATAFORMA BRASIL” 
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10.7 Autorização para a coleta de dados H.M.M.V.N.C. 
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10.8 Autorização para a coleta de dados H.R.F.V. 
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10.9 Declaração do pesquisador 
 

 

Declarei, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento, cumprindo todas as exigências contidas nas alíneas acima elencadas e 

que obtive, de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre e esclarecido do 

declarante acima qualificado para a realização da pesquisa. E ainda afirmo que a coleta 

dos dados apenas se iniciou após aprovação deste comitê de ética e pesquisa. 

 
 
 
 
 

 

São Paulo, ______ de ________________ de 2015. 
 
 
 
 

 

10.10 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
 

 

Prezada participante, 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “CÂNCER DE MAMA E ESTILO 

DE VIDA EM MULHERES DE DUAS CIDADES DE SÃO PAULO”, desenvolvida pela 
 
Dra. Greetchen Borges de Campos Bólico Ferreira, CRM/SP 58713, médica 

mastologista, mestranda do Centro Educacional Adventista de São Paulo, Campus 

São Paulo, mestrado profissional de promoção em saúde; sob orientação da 

professora Dra. Maria Cecília Leite de Moraes, doutora em Terapia Ocupacional pela 

faculdade de Saúde Pública/USP, Brasil (2002) e compondo o corpo docente do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus São Paulo, Brasil. 
 

O objetivo geral deste estudo é identificar o perfil social de mulheres atendidas em 

área metropolitana versus mulheres atendidas em área do Alto Tietê e analisar 

alguns determinantes de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. 
 

Os objetivos específicos são: 
 

-Relacionar as variáveis selecionadas com o aumento ou a diminuição do risco para 

o câncer de mama; 
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-Conhecer o impacto que há na incidência e prevalência do câncer de mama, de 

acordo com o modo de vida adotado por mulheres que vivem em área metropolitana 

com o modo de vida adotado por mulheres que vivem em área do Alto Tietê; -

Compor uma melhoria nas questões de saúde através de processos informativos, 

promoção da saúde e de prevenção primária, que conduza a população feminina a 

trilhar por caminhos de menor risco, minimizando ou até mesmo detendo o processo 

da doença; através de participação em conferências em conselhos de saúde. -

Promover o incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis na promoção à saúde, 

por meio de palestras educativas e emissão de materiais explicativos, em conjunto 

com os governos locais. 
 

O convite à sua participação se deve ao fato de você ser mulher, estar entre a faixa 

etária de 25 à 65 anos de idade, apresentar câncer de mama comprovado por 

exame anátomo patológico, ter tido pelo menos uma gravidez de tempo; e ter 

amamentado por pelo menos um mês. Excluídas as pacientes não alfabetizadas, 

vislumbrando uma prerrogativa de melhor entendimento e facilitação para a 

autorização do TCLE, independente de terceiros. 
 

Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, e você tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Você não será penalizada de nenhuma maneira caso decida não 

consentir, ou não permanecer participando ou mesmo desistir da pesquisa. Contudo, 

a sua participação é muito importante para a execução da pesquisa. Serão 

garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações colhidas. Qualquer 

dado que possa identificá-la será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa 

e o material armazenado em local seguro. Afirmo que não haverá custos nem tão 

pouco ganhos pela sua participação. 
 

A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar 

da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 

poderá ser feito por meio de contato obrigatoriamente explicitado neste TCLE (termo 

de consentimento livre e esclarecido). 
 
Não há riscos para a sua saúde em participar deste estudo, tanto no âmbito físico, 

emocional ou social, visto que, os dados serão coletados dos prontuários. 
 
A sua participação consistirá em autorizar o acesso ao seu prontuário clínico/cirúrgico 

para a coleta de dados referentes: à sua procedência (cidade/ bairro onde reside); à 
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sua idade quando do diagnóstico confirmativo do câncer de mama; quantos filhos possui 

(paridade); à sua idade quando da primeira gestação; e se há algum caso de câncer em 

seus familiares que você tenha conhecimento; além de outras informações clínicas que 

sejam elucidativas para compor o estudo em questão, que tem por objetivo identificar os 

fatores de risco para o câncer de mama. O TCLE será assinado em duas vias, ficando 

uma com a pesquisadora e a outra com o participante do estudo. Ao final da pesquisa 

todo material será mantido em arquivo por pelo menos cinco anos, conforme Resolução 

466/2012 e orientações do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo/Campus SP). O benefício relacionado com a sua colaboração 

nesta pesquisa é o de ampliar os conhecimentos sobre essa doença em nosso país, a 

fim de que possam ser estabelecidas políticas de saúde para a mulher, que propiciem 

abordagens de melhorias nas ações de promoção e prevenção primária do câncer de 

mama, ofertando maiores esclarecimentos aos grupos populacionais de maior risco. 

 
 

Afirmo que fui informada que o contato da pesquisadora é: rua Dr. Gastão 

Vidigal, número 200, Centro de Guarulhos/SP, CEP 07090-150, telefone (11) 

24680610; seu endereço eletrônico: drgreetchen@ig.com.br; o endereço da 

instituição responsável pela pesquisa UNASP/SP (Centro Universitário Adventista de 

São Paulo) é: Estrada de Itapecerica da Serra, número 5859, Capão Redondo/SP, 

CEP 05858-001, telefone (11) 2128-6000; onde se situa no mesmo endereço o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNASP) e o telefone do comitê de ética em 

pesquisa é (11) 2128-6224. 
 

DECLARO (participante da pesquisa), que após ter sido convenientemente 

esclarecido(a) pela pesquisadora, Dra. Greetchen Borges de Campos Bólico 

Ferreira, médica mastologista, CRM/SP 58713, e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto voluntariamente em participar, ou que meu representante legal 

participe de sua pesquisa; e recebi uma via deste termo. 
 
DECLARO (pesquisadora) que cumprirei os ditames da Resolução número 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e suas complementares e 

zelarei pelo cumprimento dos princípios éticos vigentes. 
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São Paulo, _____________de__________________________de 2015. 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Assinatura do participante 
 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

Dra. Greetchen Borges de Campos Bólico Ferreira – CRM/SP 58713 
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10.11 Parecer consubstanciado do CEP 
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