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RESUMO 

 

Técnicas de controle estatístico de processos (CEP), comumente usadas em problemas 

industriais, podem também ser aplicadas na área da saúde, tendo em vista que a qualidade em 

procedimentos médicos faz parte integrante do dia a dia nas estruturas hospitalares.  Contudo, 

neste caso, a população em estudo não pode ser considerada homogênea como mercadorias em 

uma linha de produção.  A aplicação do CEP na área de saúde precisa admitir a existência 

de heterogeneidade, levando em consideração características particulares de  

cada paciente como, por exemplo, sexo, idade, além de medidas que reflitam  

as condições gerais de saúde.  Neste sentido, alguns autores propõem o  

monitoramento do tempo de sobrevivência de pacientes, através de um gráfico  

de controle de Somas Acumuladas - CUSUM (Cumulative Sum), ajustado para incorporar o 

risco de cada indivíduo por meio de um modelo paramétrico de regressão. Este gráfico  

é chamado pelos autores de Gráfico de Controle CUSUM Ajustado ao Risco (RAST CUSUM), 

e os resultados teóricos foram desenvolvidos para monitorar tempos até a ocorrência de um 

evento, mesmo quando estes estão sujeito a informações incompletas (censura à direita), 

através do modelo Weibull, muito comum na modelagem de dados de sobrevivência. Neste 

trabalho o gráfico RAST CUSUM Weibull foi empregado com o objetivo geral de monitorar, 

em um estudo retrospectivo, os tempos de sobrevivência dos pacientes diagnosticados com 

câncer de boca e orofaringe da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer no período de 2001 

a 2013. Os dados deste trabalho são oriundos da base de dados da Liga sendo registradas além 

das datas do diagnóstico e da última consulta na instituição, características sócio demográficas 

e clínicas dos pacientes, consideradas como potenciais fatores de risco para redução no tempo 

médio de sobrevivência desses indivíduos. Como resultado do monitoramento, que levou em 

consideração os fatores localização e tamanho do tumor, tipo do primeiro tratamento adotado e 

histórico familiar, foi detectado um aumento de 20 % no tempo médio de sobrevivência dos 

pacientes a partir do ano 2005.  

  

 

Palavra-chave:  RAST CUSUM.  Análise de Sobrevivência. Controle Estatístico  

de Processos. Câncer. Qualidade. 

  



ABSTRACT 

 

Statistical process control techniques are commonly used in industrials problems and can also 

be applied in the health area, since quality in medical procedures are an integral part of day-to-

day hospital structures. However, in this case, the population can not be regarded as 

homogeneous as goods in a production line. The application of the CEP in the health area must 

admit the existence of heterogeneity, taking into account particular characteristics of each 

patient with, for example, gender, age, and measures that reflect the general health conditions. 

In this sense, some authors propose monitoring  survival time of patients, through a  CUSUM 

(Cumulative Sum) chart, adjusted to incorporate the risk of each individual by a parametric 

regression model. This chart is called by the authors of RAST CUSUM, and the theoretical 

results were developed to monitor times until the occurrence of an event, even when they are 

subject to incomplete information (right censoring), considering for that the Weibull model, 

which is very used to model survival data. In this work the RAST CUSUM Weibull graph was 

used in a retrospective study, to monitoring the survival of patients with oral and oropharyngeal 

cancer, treated on the Northern Riograndense League of the câncer, from 2001 to 2013. The 

data of this work come from the data base of the hospital being registered beyond the dates of 

diagnosis and last visit to the institution, socio-demographic characteristics and clinics of 

patients, considered as potential risk factors for mean survival time of these individuals. As a 

result of the monitoring that considered the location and size of the tumor, type of the first 

treatment adopted and family history as risk factors, an increase of 20% in the mean survival 

time of the patients from 2005 was detected. 

 

 

Keyword: CUSUM Chart Adjusted to Risk. Survival Analysis. Cancer. Quality. Heterogeneity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no relatório de 2010, que a saúde é 

classificada pelas pessoas, na maioria dos países, como umas das prioridades da vida. Uma das 

vertentes para a manutenção da Saúde é embasada na qualidade e eficiência de serviços 

hospitalares. A necessidade de monitorar procedimentos hospitalares vem sendo considerado 

relevante devido à capacidade de detecção de possíveis complicações, a longo prazo, 

decorrentes desses procedimentos (STEINER; FAREWELL; TREASURE, 2000). O INCA 

expõe que este monitoramento é de grande relevância para a sociedade pois possibilita observar 

possíveis mudanças no perfil das enfermidades. Além de contribuir em planejamento de ações 

na área da saúde.  

O Controle Estatístico de Processos (CEP) é um conjunto de ferramentas utilizadas na 

obtenção da estabilidade e na melhoria da capacidade do processo. Dentre estas ferramentas, os 

gráficos de controle estatísticos de processos são comumente utilizados no monitoramento 

online de processos, tendo como principal objetivo detectar mudanças nos processos de 

produção que podem gerar produtos fora dos padrões. O gráfico de somas acumuladas – 

CUSUM (Cumulutive Sum Chart) é um dos gráficos usados devido a rápida detecção de 

pequenas mudanças no monitoramento.  

Woodall (2006) e Biau et al. (2012) afirmam que há várias aplicações de gráficos de 

controle no cuidado à saúde, como ilustram, por exemplo, o monitoramento da taxa de infecções 

em um dado setor e monitoramento do tempo de restabelecimento pós-procedimento clínico de 

uma cirurgia. O uso dos gráficos de controle na saúde foi incentivado pelo interesse contínuo 

para melhoria da qualidade em tratamentos. Além disso, o interesse em monitorar tempos de 

sobrevivência é outro ponto forte de alguns gráficos de controle. O tipo de gráfico a ser 

empregado vai depender do que se almeja monitorar. Jones e Steiner (2012) relatam que o uso 

do gráfico de controle CUSUM tornou-se popular em hospitais ou outras instituições de saúde 

devido a necessidade de gerenciamento e monitoramento de tratamentos.  

Colosimo e Giolo (2006) afirmam que a Análise de Sobrevivência (AS) obteve um 

crescimento expressivo nas últimas décadas e complementam que parte desse aumento é 

referente à aplicação da Análise de Sobrevivência na medicina. Asadzadesh et al. (2014) 

expressam que em um hospital, por exemplo, os tempos de sobrevida de pacientes estão 

atrelados aos fatores de risco decorrentes do histórico de saúde de cada indivíduo. Steiner et al. 
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(2000) corroboram ao afirmar que embora contar sobreviventes e óbitos forneça uma medida 

de eficácia para as intervenções médicas, há outros fatores que influenciam na qualidade desses 

procedimentos. 

 Assim, o resultado de um procedimento médico irá depender de vários fatores, 

mensuráveis e não mensuráveis. Por exemplo, considere dois pacientes pós tratamento: o 

primeiro fumante e sedentário, o segundo com preparo físico e alimentação regrada.  Baseado 

no perfil dos pacientes, qual dos dois, possivelmente, terá um melhor restabelecimento do 

procedimento?  

Desta forma entende-se que o monitoramento do desempenho de um procedimento 

médico deve levar em consideração peculiaridades de cada e que o diagnóstico final de cada 

paciente não depende apenas do procedimento (SEGO; REYNOLDS; WOODALL, 2009). 

Vários autores discutem a importância de considerar algumas covariáveis (sexo, idade, etc) que 

incorporam estas peculiaridades (ver por exemplo LOUZADA NETO E PEREIRA, 2000; 

LAWLESS, 2003). 

Uma forma de estudar a relação entre variáveis dependentes/respostas e variáveis 

independentes/covariáveis é por meio de um modelo de regressão. O método é comumente 

empregado em vários campos como Medicina e Bioestatística, dentre outras áreas da saúde 

(HOSMER et al., 2008). A comum utilização desse método dá-se pela facilidade de ajuste e 

interpretação. Porém, para um ajuste mais adequado, faz-se necessário a busca por variáveis 

explanatórias que retratem a situação de interesse.  O Modelo de Tempo de Falha Acelerado 

(MTFA) é um modelo de regressão empregado devido a sua adequabilidade em Análise de 

Sobrevivência. 

Este trabalho tem como base teórica o estudo proposto pelo Sego, Reynolds e Woodall 

(2009). Estes autores propõem o gráfico CUSUM Ajustado ao Risco (RAST CUSUM) com 

Modelo de Tempo de Falha Acelerado (MTFA). O termo “ajuste ao risco” diz respeito à 

incorporação de fatores de risco/covariáveis (sexo, idade, tipo do primeiro tratamento, etc) 

associada aos procedimentos do gráfico CUSUM. 
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1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

A qualidade em procedimentos médicos é, atualmente, um dos pontos importantes para o 

aumento do tempo de sobrevivência dos pacientes. Para alcançar esse aumento é necessário um 

monitoramento constante devido a existência de heterogeneidade entre os indivíduos. O 

acompanhamento desses indivíduos é realizado após adequar as observações capturadas em 

uma distribuição de referência e assim obter estimativas dos parâmetros, para posterior análise 

dos pacientes. Jones e Steiner (2012) afirmam que as estimativas obtidas com os dados sob 

controle, auxiliam nesse monitoramento e reduzem possíveis erros.  

Identificação dos riscos específicos de uma determinada instituição pode elevar o patamar 

de qualidade destas instituições de saúde. Medidas de desempenho são executadas para 

identificar quais tratamentos tem um desempenho mais efetivo e quais devem ser melhorados 

para que os pacientes obtenham um maior tempo de sobrevivência possível pós procedimento. 

Enfim, a aplicação do método RAST CUSUM é um incentivo à criação e manutenção de 

sistemas de monitoramento contínuo na área da saúde que, com adaptações, podem ser 

semelhantes ao que já são praticados em muitas indústrias. 

A proposta de aplicação neste trabalho é o monitoramento associado ao tratamento de 

câncer.  A partir de 2000, iniciou-se um projeto de expansão, criado pelo Ministério da Saúde 

(MS) para que o retorno pela busca de um serviço de oncologia ocorresse com qualidade e de 

forma integral: diagnóstico, cirurgia e tratamentos necessários para a população brasileira 

acometida pelo câncer. Apesar das dificuldades, em 2005, o câncer foi considerado um 

problema de saúde pública pelo MS. Então, foi criada a Rede de Atenção Oncológica - 

integração dos governos: federal, estadual e municipal. Além disso, as universidades, federais 

e particulares, e outras entidades se organizaram em prol do controle do câncer. No Rio Grande 

do Norte, a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer foi a precursora do cuidado ao câncer. A 

Liga é reconhecida pelo Ministério da Saúde como Centro de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACOM).  

Especificamente neste trabalho se propõe o monitoramento do tempo médio de 

sobrevivência de pacientes com câncer de boca e orofaringe tratados na Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer. Alguns dos possíveis fatores de risco são: tipo de tumor 

primário, tamanho do tumor primário, localização do tumor primário. Estes podem interferir no 

tempo médio de sobrevivência e a escolha destes fatores é um dos pontos que deve ser levado 
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em consideração pois estes podem ter um impacto no acréscimo ou redução do tempo de 

sobrevivência.  

 

 

1.2 OBJETIVO DE PESQUISA 

 

 

Diante o exposto, o objetivo geral deste trabalho é monitorar, através do método 

denominado RAST CUSUM, em um estudo retrospectivo, os tempos de sobrevivência dos 

pacientes diagnosticados com câncer de boca e orofaringe da Liga Norte Riograndense Contra 

o Câncer no período de 2001 a 2013. 

O RAST CUSUM se resume em um gráfico de controle CUSUM, de fácil assimilação, 

que busca identificar os desvios de qualidade com base no tempo de sobrevivência destes 

indivíduos levando em consideração as peculiaridades de cada indivíduo, ao estimar a 

verossimilhança de cada observação (JONES; STEINER, 2012).  

Para alcançar o objetivo mencionado o trabalho inclui inicialmente i) a análise 

exploratória dos dados e comparação com resultados da literatura, ii) a identificação das 

covariáveis que de fato influenciam no tempo de sobrevivência dos pacientes e iii) o uso de 

procedimentos computacionais para o Monitoramento dos tempos de sobrevivência dos dados 

com o método do RAST CUSUM para a identificação de eventuais mudanças nos tempos de 

sobrevida dos pacientes da Liga ao longo do tempo. 

O texto é composto de seis capítulos. Após este Capítulo 1 que introduz e contextualiza 

o tema, temos o Capitulo 2 que apresenta a revisão dos conceitos de Análise de Sobrevivência. 

No Capítulo 3 encontra-se a exposição do gráfico CUSUM e as extensões pertinentes a este 

trabalho. Aborda o gráfico CUSUM Ajustado ao Risco (RAST CUSUM) proposto por Sego, 

Reynolds e Woodall (2009) e, em especial o RAST CUSUM Weibull. Já no Capítulo 4 faz-se 

a contextualização dos dados em estudo com a exposição do ambiente ao qual o tema está 

inserido. Além disso, identifica a origem dos dados e o caminho percorrido até obtenção das 

observações. O Capítulo 5 traz a modelagem dos dados, isto é, a sistematização dos dados para 

capturar informações e assim suprir os objetivos almejados com o emprego do método RAST 

CUSUM. Por fim, o Capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho e possíveis sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 ANALISE DE SOBREVIVÊNCIA  

 

 

Neste capítulo são introduzidos conceitos básicos de Análise de Sobrevivência com as 

funções de sobrevivência e de risco, procedimentos não paramétricos e paramétricos para 

estimação dos tempos de sobrevida e dos parâmetros da distribuição a ser empregada 

(distribuição Weibull). Por fim, o modelo de Tempo de Falha Acelerado (MTFA) usado para 

incorporar os riscos, referentes à heterogeneidade das observações, é descrito de forma sucinta. 

 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

Em Análise de Sobrevivência, normalmente, a variável resposta é o tempo até a 

ocorrência de um dado evento de interesse e para simplificar é chamado de Falha. Porém, 

quando o evento não ocorre, o tempo mensurado é parcial e é denominado censura. Logo, a 

variável resposta é composta por esses dois tempos. Há outras variáveis, frequentemente, 

medidas nos indivíduos, tais como sexo, idade, tabagismo, dentre outras variáveis 

(COLOSIMO e GIOLO, 2006). 

Análise de Sobrevivência é, comumente, usada na área médica tendo em vista que, em 

geral, o interesse é modelar o tempo de vida do paciente ou tempo até o óbito (LAWLESS, 

2003). Em muitos estudos o interesse é comparar o tempo de sobrevivência de pacientes que 

receberam diferentes tratamentos para uma mesma doença. Por exemplo, em um estudo de 

câncer de mama, o objetivo é avaliar dois tipos de tratamentos: o primeiro com um tratamento, 

radioterapia e o segundo com dois tratamentos simultâneos, radioterapia e quimioterapia. Outro 

estudo foi realizado para investigar o efeito de um tratamento em pacientes com hepatite viral 

onde foram aleatorizados dois grupos sendo que um grupo recebeu o tratamento com esteroides 

e o outro grupo recebeu o placebo. Mais detalhes podem ser encontrados em Colosimo e Giolo 

(2006). 

De acordo com Colosimo e Giolo (2006) antes da mensuração do Tempo de Falha, é 

preciso definir três pontos: (1) determinar tempo inicial do estudo, (2) escolher a escala de 

medida e (3) determinar o evento de interesse. O tempo inicial é a data de partida para o início 

do estudo. Por exemplo, a data de diagnóstico do câncer de boca. Já a escala de medida, 
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comumente usada, é o tempo real que pode ser determinado em dias, meses, anos, etc. O evento 

de interesse é o ponto mais importante e deve ser definido antes dos outros dois pontos. Ele é 

frequentemente chamado de falha pois geralmente está relacionado a casos indesejáveis como 

por exemplo óbito por câncer de boca, falha de um equipamento, recidiva ou retorno de uma 

doença. 

Colosimo e Giolo (2006) expõem diversos exemplos de tipos de eventos de interesse na 

saúde. Um exemplo dado por estes autores teve como objetivo identificar fatores de risco para 

a ocorrência de Sinusite em pacientes portadores de HIV e é composto por dois grupos, soro 

positivo e negativo, no período entre março de 1993 a fevereiro de 1995. O tempo de interesse 

era o tempo, em dias, até ocorrência da sinusite a partir da primeira consulta. Além disso, foram 

utilizadas algumas características dos indivíduos que podem identificar a heterogeneidade da 

população, também denominadas de covariáveis como o sexo, grupo de risco, etc. Outro 

exemplo, um estudo de substâncias cancerígenas, no qual animais são submetidos a doses 

dessas substâncias e então é observado o tempo até aparecimento de um tumor. O tempo é 

medido a partir da administração da dose (LAWLESS, 2003).  

Os estudos que envolvem tempo de sobrevivência, na maioria das vezes, terminam antes 

da ocorrência de falha em todos indivíduos. Por este motivo, há observações parciais desses 

tempos chamadas censuras. A censura é a observação parcial de uma resposta. É o tempo de 

acompanhamento incompleto de um paciente. Ao lidar com seres humanos, a censura é uma 

característica frequentemente observada em estudos de sobrevivência devido a possíveis fatos 

que podem interferir durante o monitoramento, seja a mudança de endereço ou até morte do 

paciente de causa diferente da estudada. Essa observação parcial pode ser mensurada de várias 

formas: (1) Quando o tempo entre o início do estudo e o evento de interesse é maior que o 

tempo observado – Censura à direita; (2) Quando não se sabe o momento exato do evento, mas 

apenas que é menor que o tempo observado – Censura à esquerda e (3) Quando não se sabe o 

tempo exato do evento. Em outras palavras, só é conhecido um intervalo que o evento ocorreu 

– Censura intervalar. O tipo que terá ênfase neste estudo será a censura a direita.  

A censura à direita pode ser subdividida em três tipos de censuras: Censura tipo I e II, 

além de Censura aleatória. Na censura do tipo I, o período do estudo é pré-determinado. Já na 

censura do tipo II, o término do estudo ocorre quando um número pré-estabelecido de falhas 

são alcançadas. Por fim, a última tem seu fim determinado quando o indivíduo é retirado do 

estudo sem ter ocorrido a falha ou devido a causas externas. A seguir, a Figura 1 mostra 

graficamente as subdivisões da Censura à direita, mencionadas anteriormente 
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Figura 1 – Ilustração de um esquema com dados censurados à direita. 

𝑡𝐹 – Período do estudo fixado; 𝑛𝐹 – número de falhas fixo; o x – falha e o – censura. 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al (2016) e Colosimo e Giolo (2006) 

 

A Figura 1 ilustra o comportamento das observações nas três subdivisões da censura à 

direita. A censura Tipo I determina o período do estudo. Então, alguns indivíduos não tem o 

tempo exato da falha (representadas pelo x na cor vermelha). Já a censura Tipo II tem o número 

de falhas pré-fixados e o estudo só termina após a ocorrência das falhas anteriormente 

determinadas. Por último, a censura aleatória mais comum, na prática, devido a ocorrência da 

censura não ter relação com o número de falhas e nem com o período do estudo. Logo, ocorrem 

devido a causas externas.  

Após a exposição dos tipos de censuras utilizadas em AS, é preciso especificar o tempo 

de sobrevivência. Seja T uma variável aleatória (v.a.) não negativa representado o tempo de 

sobrevivência ou tempo até a falha de um indivíduo em uma população, com função densidade 

f(t).  A função de sobrevivência 𝑆(𝑡) é uma das formas de expressar a distribuição de tempo de 

sobrevivência. A função de sobrevivência é definida como:  

 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≥ 𝑡) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

𝑡
, 𝑡 ≥ 0        (2.1) 

 

Esta função representa a probabilidade de não falhar até um tempo t. Em outras palavras, 

é a probabilidade de sobrevivência pelo menos até um instante t.  

Já a função de risco descreve a forma como a falha instantânea é modificada ao longo 

tempo. É inerente à função de risco, a obtenção de classe especiais de distribuições (LOUZADA 

NETO; PEREIRA, 2000).  Por exemplo, a função de risco da distribuição Weibull é monótona, 

ou seja, essa função de risco é crescente, decrescente ou constante, dependendo do valor do 

parâmetro de forma da distribuição. A função de risco é definida como segue:  

Censura Aleatório Censura Tipo II 

𝑛𝐹 

𝑡𝐹 

Censura Tipo I O

b

s

e

r
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a

ç

õ
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ℎ(𝑡) = lim
∆𝑡→0+

𝑃(𝑡<𝑇≤𝑡+∆𝑡 |𝑇>𝑡)

∆𝑡
             (2.2) 

 

e representa o risco de falha instantânea. Já ∆𝑡 é um intervalo de tempo que no caso de falha 

instantânea, esse intervalo de tempo é bem pequeno. O 𝑡 é um tempo de sobrevivência 

determinado no estudo. 

Colosimo e Giolo (2006), afirmam que a função de risco é interessante para descrever a 

distribuição do tempo de vida dos pacientes. 

 

 

2.1.1 Modelo Weibull 

 

 

Dentre várias distribuições, a Weibull é amplamente aplicada na área da saúde 

(LAWLESS, 2003). Colosimo e Giolo (2006) afirmam que desde a década de 1950, a 

distribuição Weibull vem sendo, comumente, usada em estudos biomédicos. Esta popularidade 

ocorre devido à flexibilidade de seu modelo que envolve dois parâmetros pois permite a 

variação de risco no tempo. Além disso, a distribuição Weibull na presença de covariáveis tem-

se um modelo de Tempo de Falha Acelerado. 

 Uma variável aleatória T com distribuição Weibull, 𝑇~𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 (𝛼, 𝜆), tem sua função 

de densidade (f.d.p.) e sobrevivência dadas respectivamente por: 

 

𝑓(𝑡) =
𝛼

𝜆
(

𝑡

𝜆
)

𝛼−1

𝑒𝑥𝑝 {− (
𝑡

𝜆
)

𝛼

} , 𝑡 ≥ 0          (2.3) 

 

𝑆(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {− (
𝑡

𝜆
)

𝛼

},           (2.4)  

 

Os parâmetros desta distribuição são os parâmetros de escala (𝜆) e forma (𝛼) e são valores 

positivos. O parâmetro de escala tem a mesma unidade de medida do tempo t e o parâmetro de 

forma é adimensional. Além disso, o valor do parâmetro de forma, identifica o comportamento 

da função de risco. Esta função de risco é monótona crescente se 𝛼 > 1, monótona decrescente 

se 𝛼 < 1 e constante se 𝛼 = 1. 

A função risco é dada por: 
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𝜆(𝑡) =
𝛼

𝜆
(

𝑡

𝜆
)

𝛼−1

           (2.5) 

 

Neste trabalho a parametrização considerada é a apresentada por Sego, Reynolds e 

Woodall (2009). Os autores utilizam o logaritmo da variável aleatória T. É conveniente 

trabalhar com o logaritmo devido o tipo de resposta e o comportamento, em geral, assimétrico 

dos maiores tempos de vida observados. Além disso, o comportamento das covariáveis não 

permitem o uso de um modelo linear direto (COLOSIMO; GIOLO, 2006).  Umas das formas 

para adequar esses dados na modelagem estatística em AS é utilizar um componente 

determinístico não linear. Colosimo e Giolo (2006) afirmam que para dados com uma 

distribuição Weibull, a distribuição do valor extremo aparece naturalmente como a distribuição 

adequada para esta situação pois resolve o problema da não linearidade dos dados em Análise 

de Sobrevivência. Então, é importante introduzir a distribuição do valor extremo ou de Gumbel 

associada a distribuição Weibull.  

Seja T, uma variável aleatória dada em (2.3). Então, a variável 𝑌 = 𝑙𝑜𝑔(𝑇) tem uma 

distribuição valor extremo com a função densidade de probabilidade f.d.p.: 

 

 𝑓(𝑦) =
1

𝜎
exp [(

𝑦−𝜇

𝜎
) − 𝑒𝑥𝑝 (

𝑦−𝜇

𝜎
)],         (2.6) 

 

em que 𝑦 ∈  ℜ, 𝜇 ∈  ℜ, 𝑒 𝜎 > 0  

 

A relação entre os parâmetros do Weibull e do valor extremo é da seguinte forma:  

 

 𝜇 = log(𝜆) 𝑒 𝜎 =
1

𝛼
. 

 

A Figura 2 ilustra a função de sobrevivência de uma variável com distribuição Weibull 

com parâmetro de forma, 𝛼 = 2 e parâmetro de escala, 𝜆 = 0,13.  

Observando a Figura 2, O tempo mediano de sobrevivência é 6,4 unidades de medida de 

tempo. 
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Figura 2 – Função de Sobrevivência da Distribuição Weibull com parâmetros de forma e escala, α = 2 e             λ 

= 0,13, respectivamente.  

 

Diante o exposto, a distribuição Weibull é considerada relevante para os dados deste 

trabalho pois descreve adequadamente o tempo de sobrevivência de vários conjuntos de dados 

e através de sua relação com a distribuição Gumbel, ajusta os dados para o uso em modelos de 

regressão. 

 

 

2.2 PROCEDIMENTOS NÃO PARAMÉTRICOS   

 

 

Ao iniciar a análise estatística de um banco de dados é interessante observar o 

comportamento destes dados por meio de médias, desvio padrão em uma análise descritiva. 

Além disso, em uma análise estatística inicial dos dados é comum fazer uso de técnicas gráficas. 

Porém, os dados de sobrevivência têm características, anteriormente mencionadas, que 

impossibilitam fazer uso apenas dessas técnicas. Por exemplo, como ilustrar dados censurados 

em um histograma? Com dados não censurados, o histograma é construído ao dividir o eixo do 

tempo em um número finito e adequado de intervalos. Em seguida é feita a contagem de 

indivíduos que falharam, pertencentes a cada intervalo. Porém, em dados censurados fica 

inviável devido falta de conhecimento do número exato de indivíduos em cada intervalo 

(COLOSIMO; GIOLO, 2006). Uma forma de fazer essa análise inicial é por meio de alguns 

métodos não paramétricos para dados de tempos de sobrevivência. 
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2.2.1 Estimador de Kaplan Meier  

 

 

O estimador de Kaplan Meier (KM) é o um método não-paramétrico que estima a função 

de sobrevivência, e está entre os mais usados em estudos clínicos (COLOSIMO e GIOLO, 

2006). O KM considera para cada instante t, tanto as informações parciais das censuras quanto 

os tempos de falha do estudo. Além disso, na ausência de censuras, esse método pode ser 

reduzido a razão entre o número de observações que não falharam até o instante t e o número 

total de observações do estudo denominado estimador empírico da função de sobrevivência. Os 

valores estimados da função de sobrevivência são plotados em um gráfico que chamamos de 

curva estimada de Kaplan Meier.  

A Figura 3 ilustra a curva estimada de Kaplan Meier de pacientes com hepatite disponível 

em Colosimo e Giolo (2006). A curva estimada expressa as estimativas da probabilidade de 

sobrevivência ao longo do tempo. Assim, por exemplo, a probabilidade estimada de um 

paciente sobreviver pelo menos 10 dias é aproximadamente 60%. 

 

 

Figura 3 – Curva estimada do Kaplan Meier do tempo de Sobrevida de dados de hepatite.  

Fonte: Adaptado de Colosimo e Giolo (2006). 

 

As curvas de sobrevivência estimadas de KM comparam graficamente os tempos de 

sobrevivências entre os grupos de uma variável. A confirmação das evidências percebidas na 

análise é dada com o teste Logrank.  
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  2.2.2 Teste Logrank    

 

 

O teste Logrank, é bem disseminado na análise de sobrevivência (COLOSIMO; GIOLO, 

2006). A essência deste teste é comparar a sobrevivência de dois ou mais grupos e assim avaliar 

se há diferença de tempo de sobrevivência entre os grupos em estudo. A estatística de teste é a 

diferença entre o número de falhas observadas em cada grupo e o número esperado de falhas 

sob a hipótese nula, 𝐻0. Em outras palavras, é a diferença entre o número real de óbitos, por 

exemplo, e um número de óbitos de acordo com algum propósito de um estudo sob a hipótese 

que os grupos tem curvas de sobrevivência iguais (𝐻0). Para o caso de dois grupos as hipóteses 

podem ser representadas por:  

Hipóteses 

 

𝐻0: 𝑆1(𝑡) = 𝑆2(𝑡)  

 𝐻1: 𝑆1(𝑡) ≠ 𝑆2(𝑡), 

 

Sendo os índices 1 e 2 referentes aos grupos e 𝑆1(𝑡) e 𝑆2(𝑡) referentes aos tempos de sobrevida 

dos grupos e que podem ser interpretados como: 

 

 𝐻0: 𝑂𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠, 1 𝑒 2, 𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑎, 𝑆1(𝑡) 𝑒 𝑆2(𝑡), 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠  

𝐻1: 𝑂𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠, 1 𝑒 2, 𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑎, 𝑆1(𝑡) 𝑒 𝑆2(𝑡), 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,  

 

A estatística de teste, sob 𝐻0, segue distribuição aproximadamente qui-quadrado (𝒳2) 

com 1 grau de liberdade para grandes amostras. Este teste pode ser generalizado para testar a 

diferença de mais de dois grupos. O teste foi proposto por Mantel (1966) e de acordo com 

Colosimo e Giolo (2006) é o mais usado para comparação de grupos em AS. 

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARAMÉTRICOS 

 

 

Em procedimentos não-paramétricos, os estimadores de KM são obtidos a partir das 

observações do estudo e considera que a sobrevivência até cada tempo t é independente da 

sobrevivência de outros tempos. A cada intervalo de tempo é obtido um parâmetro. Logo, o 
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número de parâmetros é equivalente ao número de intervalos (COLOSIMO; GIOLO, 2006). Já 

os procedimentos paramétricos, o tempo vai seguir uma distribuição de probabilidade 

conhecida e adequada ao tipo de dado em estudo. 

 Colosimo e Giolo (2006) afirmam que modelos probabilísticos também são utilizados 

para modelar funções de sobrevivência por sua adequação em situações reais. Dentre estes 

modelos está a distribuição Weibull. Um dos motivos para uso da Weibull é devido a função 

de risco não ser constante. Outro motivo importante para uso deve-se ao fato da distribuição 

Weibull pode ser considerada concomitantemente modelo de riscos proporcionais e modelo de 

tempo de falha acelerado (MTFA). A distribuição é caracterizada por dois parâmetros, de forma 

(𝛼) e de escala (𝜆), mencionados anteriormente. Porém, esses parâmetros, geralmente, são 

desconhecidos. Os métodos de estimação são empregados para estimar esses parâmetros a partir 

dos dados da amostra, assumindo assim essa distribuição para a variável T como descrita no 

tópico 2.1.1.  

  A estimação adequada dos parâmetros é muito importante para redução de possíveis 

erros de interpretação dos dados em estudo. Colosimo e Giolo (2006) afirmam que há alguns 

métodos de estimação na literatura estatística. Dentre eles, o método de mínimo quadrados. 

Porém, não é adequado para o tipo de variável em estudo, tempo de vida, devido esse método 

de mínimos quadrados não agregar a censura em sua estimação.  

O método da verossimilhança incorpora a censura e a sua relativa facilidade de 

entendimento, faz desse uma boa opção para dados de sobrevivência. Na distribuição Weibull, 

por exemplo, as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros, é o par de valores para 

α e λ que torna a amostra mais verossímil (COLOSIMO; GIOLO, 2006) 

Seja uma amostra aleatória de tamanho n, 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛 de uma variável aleatória T e      

𝑇 ≥ 0, representando o tempo até a falha. Considera-se a possibilidade da ocorrência de 

censuras aleatórias na amostra, representadas por 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛, Sob a suposição que T tem 

função de densidade de probabilidade e sobrevivência 𝑓(𝑡, 𝜃) e 𝑆(𝑡, 𝜃), respectivamente, 

sendo 𝜃 o parâmetro ou parâmetros desconhecidos que se deseja estimar na distribuição 

escolhida para o estudo em questão. Então, Colosimo e Giolo (2006) descrevem que para 

identificar as censuras, é utilizado um mecanismo que indique se o tempo foi, ou não, observado 

completamente. A mensuração é feita com o uso de duas variáveis aleatórias: T e C 

(independentes). Logo, o indicador de falha/censura desses tempos, é dado por:  
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𝛿𝑖 = {
1, 𝑇𝑖 ≤ 𝐶𝑖 (𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎)

0,    𝑇𝑖 > 𝐶𝑖 (𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎),
         (2.7) 

 

sendo 𝑇𝑖 o tempo até falha do indivíduo i e 𝐶𝑖 o tempo até a censura do indivíduo i. 

Como a informação captada da variável 𝑇 do indivíduo 𝑖 nem sempre é a real devido à 

existência das censuras, a observação é mensurada por 

 

 𝑇𝑖
∗ = 𝑚í𝑛(𝑇𝑖, 𝐶𝑖)           (2.8) 

  

Em outras palavras,  𝑇𝑖
∗  é menor valor observado entre as variáveis 𝑇𝑖 𝑒𝐶𝑖 do indivíduo 

i. As variáveis aleatórias observáveis que representam os tempos de sobrevivência são definidas 

em (2.7) e (2.8).  A função de verossimilhança para 𝜃, com base nos tempos de sobrevivência 

observados (COLOSIMO e GIOLO, 2006) é dada por 

 

𝐿(𝜃) = ∏ [𝑓(𝑡𝑖; 𝜃)]𝛿𝑖[𝑆(𝑡𝑖; 𝜃)]1−𝛿𝑖𝑛
𝑖=1         (2.9) 

 

O estimador de máxima verossimilhança do parâmetro 𝜃 é obtido pela maximização de 

(2.9).  

Muitas vezes, há um interesse em testar hipóteses relacionadas a θ. O Teste da Razão de 

Verossimilhanças (TRV) pode ser utilizado para testar estas hipóteses 𝐻0: 𝜃 = 𝜃0 contra 

𝐻1: 𝜃 ≠ 𝜃0. O TRV também é usado para reduzir, se possível, e selecionar as variáveis que 

melhor representam os dados para assim obter um modelo parcimonioso e com o menor número 

de parâmetros possíveis. Ele é obtido através da verossimilhança (2.9) e envolve a comparação 

dos valores do logaritmo da função de verossimilhança maximizada sem restrição (𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜃)̂) e 

sob 𝐻0 (𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜃0)) (COLOSIMO e GIOLO, 2006). A estatística do teste é dada por: 

 

𝑇𝑅𝑉 = −2𝑙𝑜𝑔 [
𝐿(𝜃𝑂)

𝐿(�̂�)
] = 2 [𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜃)̂ − 𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜃𝑂)],              (2.10) 

 

Sob 𝐻0: 𝜃 = 𝜃0, o Teste da Razão de Verossimilhança segue uma distribuição 

aproximadamente qui-quadrado com q graus de liberdade, 𝒳(𝑞)
2  e que 𝜃 é o estimador de 

máxima verossimilhança irrestrito de θ e 𝜃0 é o estimador de máxima verossimilhança de θ 

restrito a hipótese nula. O parâmetro q da distribuição qui-quadrado (𝒳(𝑞)
2 ) representa a 
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diferença entre a dimensão do vetor de parâmetros do modelo (irrestrito) e a dimensão do vetor 

de parâmetros restrito à hipótese nula.  

 

 

2.3.1 Modelo de Tempo de Falha Acelerado – MTFA 

 

 

Estudos relacionados com tempo de sobrevivência, comumente, envolvem covariáveis 

que podem estar associadas as características de cada pessoa. Por exemplo, tamanho do tumor 

primário, idade, localização do tumor primário, podem interferir no tempo de sobrevivência de 

pacientes diagnosticados com câncer de boca e orofaringe. 

  O uso dessas covariáveis em modelos de regressão são muito importantes para 

representar a heterogeneidade em uma população (LAWLESS, 2003). O modelo de regressão 

é uma forma de ilustrar a possível relação funcional entre uma variável resposta com as 

explicativas (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) que representam as características de cada indivíduo. 

De acordo com Colosimo e Giolo (2006), os modelos paramétricos denominados modelos 

de tempo de falha acelerado (MTFA), são os mais eficientes em análise de sobrevivência. Os 

autores continuam, ao declarar que nestes modelos a função das covariáveis é acelerar ou 

retardar o tempo de vida. Define-se a seguir o MTFA associado à distribuição Weibull que é o 

modelo usado neste trabalho. 

Considere T uma v.a. que mede o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Seja 

𝑥′ um vetor composto de (p+1) variáveis explicativas. O modelo de regressão MTFA Weibull 

é definido por: 

 

𝑌 = log(𝑇) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝜎𝑣 = 𝑥′𝛽 + 𝜎𝑣 

 

em que temos  o vetor de covariáveis 𝑥′ = (1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝) e o vetor de parâmetros 

 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝). O erro 𝑣 tem distribuição valor extremo padrão com função de 

densidade baseada em (2.6) dada por: 

 

𝑓(𝑣) = 𝑒𝑥𝑝[𝑣 − exp (𝑣))], 𝑣 ∈ ℝ. 
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sendo 𝑣 =
𝑦−𝜇

𝜎
, 𝜇 = 0 e 𝜎 = 1 

 

A inferência estatística em modelos de Tempo de Falha Acelerado é baseada em métodos 

da verossimilhança. Para isso, considera-se uma generalização da verossimilhança dada em 

(2.9) para obter os estimadores de máxima verossimilhança e teste de hipóteses sobre os 

parâmetros do modelo. Mais detalhes sobre este modelo estão disponíveis em Colosimo e Giolo 

(2006). Procedimentos para estimação e testes estão implementados no pacote Survival do 

Software R core Team 2015.  

O emprego da distribuição Weibull em conjunto com a distribuição do valor extremo 

ocorre devido a necessidade de transformação da variável T para log(T) tendo em vista o 

comportamento assimétrico nos maiores tempos de sobrevivência. O TRV é utilizado para 

selecionar as variáveis explicativas mais significativas para estes dados. O MTFA é muito 

importante para estimar o efeito das variáveis explicativas: sexo, tamanho do tumor primário, 

localização do tumor primário, idade, dentre outras sobre a variável resposta tempo de 

sobrevivência.  
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3 GRÁFICO CUSUM AJUSTADO AO RISCO PARA 

MONITORAMENTO DE TEMPOS DE SOBREVIVÊNCIA 

 

 

Neste capítulo são introduzidos conceitos inerentes ao Gráfico de Controle das Somas 

Acumuladas (CUSUM) Padrão. Em seguida, são apresentados os Gráficos CUSUM Ajustados 

ao Risco (RAST CUSUM) que levam em consideração a heterogeneidade dos indivíduos. Além 

disso, ilustra exemplos de covariáveis que podem ser utilizadas como variáveis explicativas 

para incorporar a individualidade dos pacientes na estatística de teste. Por último, uma descrição 

do gráfico RAST CUSUM Weibull é apresentada.  

 

 

3.1 GRÁFICO CUSUM 

 

 

A detecção de mudanças sutis no monitoramento de um determinado processo é o ponto 

chave para utilização do gráfico de somas acumuladas, denominado gráfico CUSUM. Outro 

ponto interessante é o fato do gráfico CUSUM basear-se no histórico do processo e não na 

última observação conforme o gráfico de Shewhart. Além disso, o gráfico CUSUM informa 

quando a sinalização de desajuste ocorre.  

De um modo geral, o monitoramento é visualizado ao longo do tempo, com respeito a 

uma variável de interesse. O gráfico CUSUM vem sendo utilizado como uma das principais 

ferramentas para o controle de processo (SEGO; REYNOLDS; WOODALL, 2009).  

O gráfico CUSUM Padrão, Figura 4, acumula informações das observações para verificar 

e decidir sobre o estado do processo. Considere o valor observado da i-ésima amostra de 

tamanho 𝑛 ≥ 1, denominada  𝑋𝑖,  e o valor médio da variável observada, 𝜇0. A estatística de 

teste do gráfico CUSUM padrão é dado a seguir: 

 

𝑆𝑖
+ = max {0, 𝑋𝑖 − (𝜇0 + 𝑑) + 𝑆𝑖−1

+ }      (3.1) 
𝑆𝑖

− = max {0, (𝜇0 − 𝑑) + 𝑆𝑖−1
− } 

 

em que 𝑆𝑖
+ = 𝑆𝑖

− = 0, são os valores iniciais e d é o parâmetro de folga. Geralmente, os valores 

𝑑 = |𝜇1 − 𝜇0| 2⁄  e ℎ = 5𝜎0 (COSTA; EPPRECHT; CARPINETTI, 2013). 
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 O d tem como propósito reduzir a incidência de alarmes falsos (ARL0). O alarme falso é 

a detecção de uma mudança no monitoramento de um processo quando na verdade essa 

mudança não ocorreu realmente, denominada de causa aleatória, e o processo continua sob 

controle. O h refere-se aos limites de controle e são definidos como uma região onde os escores 

podem ser plotados e os produtos e/ou procedimentos serem considerados dentro do padrão 

permitido. Em outras palavras, as observações estão dentro da normalidade almejada ou sob 

controle estatístico. 

A detecção ou sinalização de uma mudança ocorre quando a média do processo aumenta 

ou diminui e incide no crescimento ou decrescimento de 𝑆𝑖 indefinidamente (COSTA; 

EPPRECHT; CARPINETTI, 2013).  

Um processo fora de controle causa uma variação no monitoramento e afeta, 

negativamente, o resultado desse processo. É importante investigar um sinal de mudança no 

monitoramento para obtenção de ações que solucionem o problema. Essa investigação reduz a 

variação e estabiliza o processo.  

A Figura 4 ilustra o uso do gráfico CUSUM Padrão no monitoramento de um processo 

sob controle. 

Os dados são referentes as médias do volume de líquido em saquinhos de leite de 25 

amostras. Para mais detalhes ver Costa, Epprecht e Carpinetti (2013). Todas as observações 

estão situadas dentro dos limites de controle, h = (-5,5). Logo, o processo está sob controle.  

 

 
Figura 4 – Ilustração do Gráfico CUSUM Padrão no monitoramento de um processo  

Fonte: Costa, Epprecht e Carpinetti (2013)   
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3.2 GRÁFICO CUSUM AJUSTADO AO RISCO – RAST CUSUM 

 

 

O gráfico CUSUM Ajustado ao Risco incorpora as covariáveis dos indivíduos que podem 

interferir no processo de monitoramento. A razão entre a verossimilhança fora de controle e 

verossimilhança sob controle de cada indivíduo foi a maneira encontrada pelos autores Sego, 

Reynolds e Woodall (2009) para esta incorporação.  

Deseja-se monitorar o tempo de sobrevivência de pacientes portadores de câncer tratados 

em um determinado hospital. Para isso é necessário levar em consideração as características 

específicas de cada paciente como, por exemplo, o tamanho de um tumor primário, o tipo do 

tratamento adotado, a idade, histórico familiar de câncer, o histórico de tabagismo, dentre 

outros. O método proposto pelos autores Sego, Reynolds e Woodall (2009) é o monitoramento 

do tempo até ocorrência de um evento de interesse, sendo essa medida em escala contínua. O 

método agrega a detecção de pequenas mudanças no monitoramento com rapidez e ainda 

incorpora a heterogeneidade inerente às observações da área da saúde. 

 Assareh e Mengersen (2014) expressam que a proposta dos autores é uma comparação 

contínua de cada paciente entre uma distribuição de tempo de sobrevivência inalterada, sob 

controle, e a distribuição de tempo de sobrevivência alterada, fora de controle. As funções de 

densidade e sobrevivência preditas são utilizadas para gerar uma verossimilhança conforme 

dado em (2.9). A ponderação do quão afastado, ou não, o indivíduo está em relação ao 

parâmetro estimado é verificada por meio da razão entre a verossimilhança fora de controle e a 

verossimilhança sob controle de cada pessoa, como mencionado anteriormente.  

Neste contexto, os gráficos ajustados ao risco obtêm resultados mais precisos da real 

mudança no processo quando existe heterogeneidade nos dados e denotam um papel estratégico 

para ampliação da qualidade na área da saúde. 

O ponto de partida para o entendimento da quantificação e implementação de 

monitoramento dos procedimentos em hospitais está diretamente associado a importância da 

qualidade nos serviços de cuidado à saúde. A obtenção dessa qualidade contínua pode ser 

estruturada a partir da junção entre os métodos dos gráficos de controle CUSUM ajustado ao 

risco e modelos de regressão para dados de sobrevivência, que é o gráfico RAST CUSUM 

proposto pelos autores Sego, Reynolds e Woodall (2009).  O delineamento da forma geral deste 

gráfico é considerado a seguir: 
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Sejam i=1,2, ..., os índices dos pacientes cujos resultados podem ser monitorados pelo 

CUSUM Ajustado ao Risco. Perceba que i corresponde a ordem na qual o indivíduo passou 

pelo procedimento ou entrou no estudo. Defina 𝐿(𝜃𝑖|𝑟𝑖) como verossimilhança do paciente i, 

sendo 𝜃𝑖  os valores referentes aos parâmetros da distribuição do indivíduo i e 𝑟𝑖 as observações 

das variáveis respostas obtidas (tempo de sobrevida após um tratamento ou tempo de censura).  

𝜃𝑖  𝑒 𝑟𝑖 são usados na obtenção do escore 𝑊𝑖 que é parte da estatística de teste 𝑍𝑖. Um modelo 

ajustado ao risco utiliza observações de um período no qual o processo é considerado estável, 

sob controle, para estimar os parâmetros da distribuição de referência. Estes dados são 

denominados dados históricos e a função do modelo é predizer as estimativas dos parâmetros 

da distribuição, 𝜃𝑖0, para cada novo indivíduo que entra no monitoramento. Espera-se que, no 

processo sob controle, 𝜃𝑖 seja igual a 𝜃𝑖0. O modelo ajustado ao risco é: 

 

𝜃𝑖0 = 𝑔(𝜓, 𝑈𝑖) 

 

sendo 𝑈𝑖, as covariáveis que refletem os fatores de risco para o paciente i e 𝜓 corresponde ao 

vetor de parâmetros do modelo de regressão.  

A forma básica do gráfico CUSUM ajustado ao risco é dada por 

 

𝑍0 = 0 

𝑍𝑖 = max(0, 𝑍𝑖−1 + 𝑊𝑖), 𝑖 = 1,2, …         (3.2) 

 

sendo 𝑍𝑖, a estatística de teste do CUSUM ajustado ao risco e 𝑊𝑖, o escore do CUSUM. Um 

alarme é sinalizado quando 𝑍𝑖 ultrapassa o limite de controle h, no qual ℎ > 0. 

A forma do escore 𝑊𝑖 é: 

 

𝑊𝑖 = 𝑙𝑜𝑔
𝐿(𝜃𝑖1|𝑟𝑖)

𝐿(𝜃𝑖0|𝑟𝑖)
 ,          (3.3) 

 

O índice i1 de 𝜃𝑖1 indica a ocorrência de uma mudança no monitoramento e 𝜃𝑖1 é o valor fora 

de controle. Já o índice i0 de 𝜃𝑖0 indica que o processo de monitoramento está estável e 𝜃𝑖0 é o 

valor sob controle. Como citado anteriormente, o CUSUM Ajustado ao Risco detecta, 

eficazmente, a mudança de 𝜃𝑖 = 𝜃𝑖0 para 𝜃𝑖 = 𝜃𝑖1. O logaritmo natural é utilizado em (3.3) 

tendo em vista que a verossimilhança assume apenas valores positivos. 
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 A Figura 5 ilustra o monitoramento do gráfico RAST CUSUM em uma simulação 

disponibilizada em Oliveira et al. (2016). 

A Figura 5 mostra uma simulação no qual o gráfico RAST CUSUM faz o monitoramento 

de 500 indivíduos. A linha vermelha vertical indica que o período sob controle foi determinado 

para os 150 primeiros indivíduos do estudo. A linha vermelha horizontal indica a localização 

do limite de controle e este limite de controle é igual a 5. Ao simular uma redução de 90% no 

parâmetro de escala da distribuição, geralmente é medida em unidades de tempo, foi detectado 

pelo gráfico uma alteração no monitoramento do processo após a quadragésima observação, 

visualizado por pico no gráfico.  

 

 

Figura 5 – Ilustração do gráfico RAST CUSUM no monitoramento de um processo 

Fonte: Oliveira et al. (2016) 

 

Essa mudança pode constituir uma alteração na qualidade do processo. No próximo 

tópico, o modelo será tratado com maior riqueza de detalhes.   
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3.3.1 RAST CUSUM Weibull 

 

 

Existem algumas distribuições paramétricas que podem ser utilizadas em modelos de 

sobrevivência com Modelo de Tempo de Falha Acelerado, MTFA, e a Weibull é uma destas 

distribuições. Esta distribuição é ideal para o método proposto pelos autores pois além de ter 

um bom ajuste em diversos dados de tempo de sobrevivência, a distribuição Weibull na 

presença de covariáveis é um MTFA.  

 Conforme a notação dos autores Sego, Reynolds e Woodall (2009), as funções de 

densidade e sobrevivência ajustada ao risco para a distribuição Weibull são dadas por: 

 

𝑓(𝑡𝑖|𝑈𝑖 = 𝑢𝑖) =
𝛼

𝜆
(

𝑡𝑖exp (𝛽′𝑢𝑖)

𝜆
)

𝛼−1

𝑒𝑥𝑝 {− (
𝑡𝑖exp (𝛽′𝑢𝑖)

𝜆
)

𝛼

}      (3.4) 

 

𝑆(𝑡𝑖|𝑈𝑖 = 𝑢𝑖) = 𝑒𝑥𝑝 {− (
𝑡𝑖𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑢𝑖)

𝜆
)

𝛼

}         (3.5) 

 

   Os valores dos escores do gráfico CUSUM Ajustado ao Risco Weibull são gerados ao 

substituir as verossimilhanças em (3.3) por (2.9), associado as equações dadas em (3.4) e (3.5), 

substituindo ri por (𝑡𝑖, 𝛿𝑖) em (3.3). 

  Neste modelo o interesse é detectar mudança no parâmetro 𝜆 que está relacionado ao 

tempo médio de vida. Especificamente deseja-se detectar a mudança no processo de 

 𝜆 = 𝜆𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆 = 𝜌𝜆0 em que  𝜌 representa o percentual da alteração ocorrida no processo. Os 

escores da estatística de teste são dados por: 

 

𝑊𝑖(𝑡𝑖, 𝛿𝑖|𝑈𝑖 = 𝑢𝑖) = (
[𝑓(𝑡𝑖|𝜆 = 𝜌𝜆0, 𝑈𝑖 = 𝑢𝑖)]𝛿𝑖[𝑆𝑊(𝑡𝑖|𝜆 = 𝜌𝜆0, 𝑈𝑖 = 𝑢𝑖)]1−𝛿𝑖

[𝑓(𝑡𝑖|𝜆 = 𝜆0, 𝑈𝑖 = 𝑢𝑖)]𝛿𝑖[𝑆(𝑡𝑖|𝜆 = 𝜆0, 𝑈𝑖 = 𝑢𝑖)]1−𝛿𝑖
) 

 

Então, de acordo com Sego, Reynolds e Woodall (2009), 

 

𝑊𝑖(𝑡𝑖, 𝛿𝑖|𝑈𝑖 = 𝑢𝑖) = (1 − 𝜌−𝛼) (
𝑡𝑖exp (𝛽𝑇𝑢𝑖)

𝜆0
)

𝛼

− 𝛿𝑖𝛼𝑙𝑜𝑔𝜌,       (3.6) 
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sendo 𝑡𝑖, 𝛿𝑖 e 𝑢𝑖  respectivamente os tempo de sobrevivência, o indicador de falha/censura e as 

covariáveis associadas ao indivíduo i. As quantidades 𝛽, 𝛼 e 𝜆0 são respectivamente os 

coeficientes associados às covariávies e os parâmetros de forma e escala.   

Portanto, a estatística 𝑍𝑖 é calculada como especificado anteriormente em (3.2). 

As rotinas computacionais para geração dos gráficos de monitoramento RAST CUSUM 

Weibull estão disponíveis em Oliveira et al. (2016).  
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4 DADOS DE CÂNCER DE BOCA E OROFARINGE 

 

 

Este capítulo procura abordar brevemente a história do câncer e alguns aspectos do câncer 

de boca e orofaringe (CABO). Em seguida, apresenta os dados e caminho percorrido para obtê-

los.  

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DO CÂNCER  

 

 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) define Câncer como um conjunto de mais de 100 

doenças onde há o crescimento desordenado de células. Essas células invadem órgãos e tecidos 

e com o acúmulo delas dão origem a formação de tumores que podem ser malignos ou não. As 

causas das doenças estão inter-relacionadas, podem ser internas e/ou externas ao organismo. Os 

tumores podem se espalhar por toda a extensão do corpo. 

O câncer, inicialmente, era investigado nos Estados Unidos pelos Centros de Controle de 

Doenças e Prevenção na década de 1950 (THACKER; STROUP; SENCER, 2011). No Brasil, 

o INCA é o centro de referência de controle e prevenção de câncer. Na década de 1930, o 

aumento da mortalidade de doenças crônico degenerativas foi o estopim para o cuidado com o 

câncer. A partir de 2000, iniciou-se um projeto de expansão, criado pelo Ministério da Saúde 

(MS) para que o retorno pela busca de um serviço de oncologia ocorresse com qualidade e de 

forma integral: diagnóstico, cirurgia e tratamentos necessários para a população brasileira 

acometida pelo câncer. Apesar das dificuldades, em 2005, o câncer foi considerado um 

problema de saúde pública pelo MS. Então, foi criada a Rede de Atenção Oncológica - 

integração dos governos: federal, estadual e municipal. Além disso, as universidades, federais 

e particulares, e outras entidades se organizaram em prol do controle do câncer. No Rio Grande 

do Norte, a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer foi a precursora do cuidado ao câncer. A 

Liga é reconhecida pelo Ministério da Saúde como Centro de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACOM).  

Atualmente, o câncer de cabeça e pescoço pertence a um grupo de tumores que geram 

diferentes prognósticos devido a diversidade de localização (GATTA et al., 2015). Câncer da 

cavidade oral e orofaringe são considerados, de acordo com Cho et al. (2015), o 12º tipo de 

neoplasma mais frequente no mundo. Cho et al. (2015) continuam, ao afirmar que os canceres 
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mencionados tem diagnósticos imprevisíveis e pode variar de tumores benignos a carcinomas 

agressivos. A heterogeneidade dos tumores, mencionada por Cho et al. (2015), também é 

explicitada por Gatta et al. (2015) quando os autores fazem referência a fatores de risco: 

presença de Papiloma Vírus Humano (HPV), uso de álcool e até baixo consumo de frutas e 

vegetais.  

Segundo o INCA dentre os fatores de risco, o tabagismo é responsável por 30% dos óbitos 

ocorridos por câncer. Gatta et al. (2015) também constatam em seu artigo que, apesar da 

diminuição do tabagismo, o diagnóstico precoce e um tratamento eficaz reduz expressivamente 

a lacuna existente nos países europeus para o declínio de casos de câncer de cabeça e pescoço. 

Apesar dessa redução, os canceres da cavidade oral e orofaringe continuam crescendo em 

alguns países da Europa. Um dos motivos que incrementam o aumento pode ser os fatores acima 

comentados. 

   As altas taxas de mortalidade e morbidade do Câncer Oral (CO) podem ser justificadas 

pelo fato dos indivíduos serem diagnosticados em estágios avançados. O INCA relata que foram 

estimados para 2016 mais de 15 mil diagnósticos em todo o Brasil e as estimativas com taxas 

de incidência, por 100.000 pessoas, mais significativas estão situadas nas regiões sul e sudeste 

com 15,91 e 14,58, respectivamente, para os homens. Em 2013 foram em torno de 5 mil óbitos, 

sendo a maioria mortes de homens.  No Brasil, o campeão em incidência é o estado de São 

Paulo com 3 mil casos. No relatório de 2015 da Liga, o câncer de boca e orofaringe foi o sétimo 

mais incidente no RN.  

Um dos possíveis motivos para o diagnóstico tardio pode ser a falta de sintomas para que 

o paciente vá em busca de tratamento. O Instituto Nacional de Câncer relata que a cura pode 

ser obtida, entre 80% a 90% dos casos, com a prevenção e o diagnóstico precoce dos pacientes 

acometidos pela doença.  

Diante a necessidade de conscientização da população sobre a prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer oral, o Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) lançou, em 2016, um projeto de extensão intitulado Câncer de Boca – Da 

prevenção ao diagnóstico precoce X A importante participação da universidade nesses 

processos. Este projeto em parceria com a instituição Liga, tem como objetivo prevenir e 

diagnosticar o CO através de exame clínico da boca, dentre outros exames, realizado durante a 

visita ao dentista. A prevenção aqui referida é baseada no exame visual da boca e é considerada 

uma prevenção secundária. No caso de diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado para a 

Liga para exames mais detalhados e tratamento, se necessário.  
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4.2 COLETA DOS DADOS 

 

 

  Os dados tratados neste estudo são oriundos da Liga Norte Riograndense de Câncer 

(Liga), centro de referência de combate ao câncer do Rio Grande do Norte. Este projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da mesma instituição, sendo isentada a 

necessidade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) devido a utilização de 

dados secundários. Em outras palavras, as observações foram previamente obtidas pela Liga e 

não houve contato interpessoal com os pacientes. A descrição dos dados deste trabalho segue o 

padrão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID – 

10). 

Para obtenção destes dados foi necessário a submissão do projeto pela Plataforma Brasil, 

(www.plataformabrasil.saude.org.br), para que o mesmo fosse direcionado e analisado pelo 

Comitê de Ética da Liga. Após apreciação e aprovação do CEP da Liga foi possível solicitar as 

variáveis para posterior análise.  

Este é um estudo retrospectivo composto por 1515 pacientes no período de 2001 a 2013, 

sendo o ano de 2011 com maior volume de diagnósticos, 148 casos. Os canceres estudados são 

referenciados no CID-10 e publicado pela OMS e o algarismo 10 faz referência a atualização 

da última revisão. Essa nomenclatura é utilizada como forma de padronizar a codificação, a 

nível mundial, das doenças. Os códigos a serem estudados vão de C02.9 à C10.9. As 

nomenclaturas de C010.0 à C010.9 são nomeados como câncer de orofaringe e o restante, C02.9 

à C09.9 são denominados canceres de boca, inclusive o câncer de língua (INCA, 2016). 

Cada código refere-se a localização da neoplasia. A Tabela 1 é a descrição destes canceres 

estudados neste trabalho, de acordo com a classificação da OMS.  

http://www.plataformabrasil.saude.org.br/
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Tabela 1 – Descrição dos canceres de boca e orofaringe do banco de dados em estudo 

Código Identificação dos códigos 

C02.9 Neoplasia maligna da língua, não especificada 

C03.0 Neoplasia maligna da gengiva superior 

C03.1 Neoplasia maligna da gengiva, inferior 

C03.9 Neoplasia maligna da gengiva, não especificada 

C04.0 Neoplasia maligna do assoalho anterior da boca 

C04.1 Neoplasia maligna do assoalho lateral da boca 

C04.9 Neoplasia maligna do assoalho da boca com lesão invasive 

C04.9 Neoplasia maligna do assoalho da boca, não especificada 

C05.0 Neoplasia maligna do palato duro 

C05.1 Neoplasia maligna do palato mole 

C05.2 Neoplasia maligna da úvula 

C05.8 Neoplasia maligna do palato com lesão invasivo 

C05.9 Neoplasia maligna do palato, não especificada 

C06.0 Neoplasia maligna da mucosa oral 

C06.1 Neoplasia maligna vestíbulo da boca 

C06.2 Neoplasia maligna da área retromolar 

C06.8 Neoplasia maligna da boca com lesão invasivo 

C06.9 Neoplasia maligna da boca, não especificada 

C07.9 Neoplasia maligna da glândula parótida 

C08.0 Neoplasia maligna da glândula submandibular 

C08.1 Neoplasia maligna da glândula sublingual 

C08.8 Neoplasia maligna das glândulas salivares maiores com lesão invasiva 

C08.9 Neoplasia maligna da glândula salivar maior, não especificada 

C09.0 Neoplasia maligna da fossa amigdaliana 

C09.1 Neoplasia maligna do pilar amigdalaiano (anterior) (posterior) 

C09.8 Neoplasia maligna da amígdala com lesão invasiva 

C09.9 Neoplasia maligna da amígdala, não especificada 

C010.0 Neoplasia maligna da valécula 

C010.1 Neoplasia maligna da face anterior da epiglote 

C010.2 Neoplasia maligna da parede lateral da orofaringe 

C010.3 Neoplasia maligna da parede posterior da orofaringe 

C010.4 Neoplasia maligna da fenda branquial 

C010.8 Neoplasia maligna da orofaringe com lesão invasive 

C010.9 Neoplasia maligna da orofaringe, não especificada 

Fonte: www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/c00_c14.html  

Acesso: 05 de abril de 2016 

 

A variável resposta é o tempo de sobrevida dos pacientes diagnosticados com câncer de 

boca e orofaringe contados desde a data do diagnóstico até o óbito. Neste trabalho, a falha é 

definida como o óbito do paciente.  O tempo de sobrevida destes pacientes foi obtido a partir 

da diferença entre a data do óbito ou da última consulta e a data do diagnóstico de câncer.  

As covariáveis foram separadas, por categorias, de acordo com a ficha de registro do 

tumor da Liga. A mencionada ficha é unificada pelo INCA e é utilizada por todas as unidades 

federativas do país (Ver Anexa). 

A Tabela 3 mostra as variáveis que compõem a ficha de registro de câncer da Liga. As 

variáveis estão separadas em categorias, conforme a ficha da Liga, e divididas em níveis quando 

possível. 

http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/c00_c14.html
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Tabela 2 – Variáveis consideradas neste estudo 

Categoria da Variável Variáveis Níveis 

Sócio demográficas 

Sexo do paciente  Masculino e Feminino 

Data de nascimento  

Bairro de residência  

Cidade da residência  

Unidade da Federação da 

Residência 

 

Caracterização do 

diagnóstico 

Data do primeiro diagnóstico do 

tumor 

 

 Diagnóstico e tratamento anteriores 
Liga, Outra Instituição/Liga, 

Outra Instituição 

Caracterização do tumor 

Localização do tumor primário CID2.9 a CID10.9 

Tipo histológico do tumor primário  

Estadiamento clínico do tumor  

Localização de metástase a 

distância 

 

Caracterização do primeiro 

tratamento 

Primeiro tratamento na Liga 
Nenhum, Cirurgia, Radioterapia 

e Quimioterapia 

Data do óbito do paciente  

Indicação de realização de 

seguimento 

 

Caracterização adicional 

Histórico familiar de câncer Não, Sim e Sem informação 

Histórico de Alcoolismo 
Nunca, Alcóolatra/ ex alcóolatra 

e sem informação 

Histórico de Tabagismo 
Nunca, Fumante /ex fumante e 

sem informação 

Fonte: Ficha de registro padronizada pelo INCA e disponibilizada pela Liga  

 

Dentre as variáveis sócio demográficas (Tabela 2), as caselas hachuradas não foram 

utilizadas para uma análise exploratória devido a quantidade significativa de dados faltantes. O 

setor responsável pelo registro dos pacientes na instituição afirma que um dos motivos para a 

falta de informações referentes a categoria sócio demográficas é a hesitação e/ou falta de 

conhecimento do endereço residencial, dentre outros motivos. Além disso, para o 

monitoramento do tempo de sobrevida, não há informação na literatura da importância destas 

variáveis excluídas. Então, a Tabela 3 descreve as variáveis que fazem parte desta pesquisa. 

A Tabela 3 lista e descreve as covariáveis a serem utilizadas nos métodos mencionados 

anteriormente. A cautela na seleção dessas variáveis é importante dado que elas servem para 

ponderar o risco individual de cada paciente.   
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Tabela 3 – Descrição das covariáveis utilizadas no estudo dos canceres de boca e orofaringe da Liga. 

Código Descrição Categorias 

SEXO Sexo do paciente 1 se masculino e 2 se feminino 

IDADE Idade do paciente  Em anos 

LTUM Localização do tumor primário  1 se lábio, 2 se cavidade oral e 3 se orofaringe 

THIST Tipo histológico do tumor 

primário 

1 se carcinoma de células escamosa (carcinoma 

epidermóide) e 2 se outros tipos de tumor 

TTUM Estadiamento (tamanho) do 

tumor primário 

1 se ≤ 2 cm, 2 se entre 2 cm e 4cm, 3 se > 4 cm, 4 se 

crescente, 5 sem informação 

TRAT1 Tipo do primeiro tratamento na 

Liga 

1 se nenhum, 2 se cirurgia, 3 se radioterapia e 4 se 

quimioterapia 

HFAM Histórico familiar de câncer 1 se não, 2 se sim e 9 sem informação 

ALCO Histórico de Alcoolismo 1 se nunca, 2 se alcóolatra ou ex alcóolatra e 9 sem 

informação 

TABA Histórico de Tabagismo 1 se nunca, 2 se fumante ou ex fumante e 9 sem 

informação 

 

Algumas variáveis foram transformadas para posterior análise e outras renomeadas para 

simplificar o entendimento do texto. A data de nascimento foi utilizada para mensurar a idade 

dos indivíduos. A variável Idade é a diferença entre a data do primeiro diagnóstico do tumor e 

a data de nascimento.  

A variável Estadiamento é o tamanho do tumor primário no ato do diagnóstico e por este 

motivo, esta variável foi nomeada de tamanho do tumor primário.  A variável Diagnóstico e 

tratamento anteriores foi renomeada para tipo do primeiro tratamento na Liga pois a 

denominação dada na ficha de registro gerou interpretações inexatas ao que ela realmente 

representa.  

Vale salientar que houve reagrupamento da maioria das variáveis tendo em vista a 

inviabilidade de modelagem no formato original (Tabela 3). A Tabela 2 ilustra as 34 possíveis 

localizações de tumor primário, C02.9 à C10.9, disponíveis neste banco de dados e para 

viabilizar a modelagem estatística foi necessário categorizar esta variável de acordo com a 

denominação de câncer de boca e orofaringe do INCA. Então, a variável localização do tumor 

primário ficou dividida em três categorias: Lábio, cavidade oral e orofaringe.  

A variável Tipo histológico do tumor primário tem comportamento similar à variável 

localização do tumor. Tipo histológico do tumor primário tem 28 denominações que foram 

reagrupados em apenas duas categorias: o tipo histológico mais incidente, carcinoma 

epidermóide, e outros tipos de tumores. Um dos motivos para essa reclassificação é devido a 

quantidade significativa de observações classificadas como carcinoma epidermóide, mais de 

mil observações. 
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O tamanho do tumor primário tem três níveis e cada nível tem até três sub níveis. Os 

níveis representam a dimensão do tumor e os sub níveis são a extensão dos tumores. Então, 

uma análise com esta variável neste formato fica complicada. Uma solução foi categorizar 

exclusivamente pela dimensão do tumor devido os sub níveis não terem a mesma denominação.  

 

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA COM OS DADOS COMPLETOS 

 

 

Os dados completos consistem em 1515 pacientes diagnosticados com câncer de boca e 

orofaringe no período de 2011 a 2013, inclusive. O comportamento das covariáveis sexo do 

paciente, idade do paciente na data do diagnóstico do câncer, Localização do tumor primário, 

tipo histológico do tumor primário, tamanho do tumor primário, primeiro tratamento na Liga, 

Histórico familiar de câncer, Histórico de alcoolismo e histórico de tabagismo, é verificado em 

uma análise exploratória.  

A Tabela 4 sintetiza as covariáveis disponíveis e mostra que a amostra é composta por 

65,35% de pacientes do sexo masculino e corrobora com o relatório 2015 do INCA na qual a 

taxa de incidência destes canceres em homens é superior à taxa de incidência das mulheres. O 

tipo histológico com maior incidência nesta amostra é o carcinoma Epidermóide com 91,35% 

dos casos. Este percentual confirma a afirmação do INCA em relação a predominância desse 

tipo histológico de câncer de boca e orofaringe. A cavidade oral (base da língua, língua, 

gengiva, assoalho da boca, palato e boca) é a localização mais frequente no estudo com mais 

de 79,08% dos diagnósticos.  

A literatura (INCA, 2016) afirma que o diagnóstico de câncer da cavidade oral e 

orofaringe é geralmente tardio. A amostra corrobora com a afirmação ao constatar que cerca de 

51,75% dos canceres diagnosticados estão classificados como crescente e o primeiro tratamento 

adotado na Liga é a cirurgia (46,93% da amostra).  

O uso do cigarro e da bebida alcóolica mencionados por Gatta et al. (2015) e Canis et al. 

(2014), como fatores de riscos para o câncer de boca e orofaringe são compatíveis com os 

resultados ilustrados na Tabela 4 que mostram que 79,87% dos pacientes declaram serem 

fumantes ou ex fumantes, 54,19% tem histórico de bebida alcóolica. 
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Tabela 4 – Distribuições de frequências dos fatores em estudo do tempo de sobrevivência dos canceres de boca e 

orofaringe (Natal /RN – 2001 a 2013).  

Variáveis Frequência % 
Censura 

(%) 

Falha 

(%) 

Sexo do paciente     

Masculino 990 65,35 38,49 61,51 

Feminino 525 34,65 47,24 52,76 

Localização do tumor primário     

Lábio 119 7,85 67,23 32,77 

Cavidade oral 1198 79,08 40,73 59,27 

Orofaringe 198 13,07 30,81 69,19 

Tipo histológico do tumor primário     

Carcinoma de células escamosas (Epidermóide) 1384 91,35 40,53 59,47 

Outros tipos de tumores 131 8,65 51,91 48.09 

Tamanho do tumor primário     

Menor de 2 cm 54 3,56 74,07 25,93 

Entre 2cm e 4cm 168 11,09 68,45 31,55 

Acima de 4cm 248 16,37 51,61 48,39 

Tumor crescente 784 51,75 26,15 73,85 

Sem informação 261 17,23 54,02 45,98 

Primeiro tratamento na Liga     

Quimioterapia 256 16,90 25,39 74,61 

Cirurgia 711 46,93 62,31 37,69 

Radioterapia 392 25,87 30,61 69,39 

Nenhum 156 10,30 0,64 99,36 

Histórico familiar de câncer     

Não 407 26,86 37,35 62,65 

Sim 315 20,79 46,03 53,97 

Sem informação 793 52,34 41,87 58,13 

Histórico de Alcoolismo     

Nunca bebeu 396 26,14 47,22 52,78 

Alcóolatra e Ex alcóolatra 821 54,19 34,96 65,04 

Sem informação 298 19,67 52,01 47,99 

Histórico de Tabagismo     

Nunca fumou 143 9,44 58,74 41,26 

Fumante e Ex fumante 1210 79,87 38,51 61,49 

Sem informação 162 10,69 48,77 51,23 
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5 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA E MONITORAMENTO DOS 

DADOS VIA RAST CUSUM  

 

Neste capítulo são aplicadas técnicas de Análise de Sobrevivência nos dados de pacientes 

diagnosticados com câncer de boca e orofaringe da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer. 

Posteriormente, a partir do ajuste do modelo descrito no tópico anterior, o monitoramento dos 

dados é realizado em busca das respostas aos objetivos propostos.  

 

 

5.1 TEMPO DE VIDA DE PACIENTES NO PERIODO A SER MONITORADO 

 

A Figura 6 mostra o acompanhamento do tempo de sobrevida dos pacientes na Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer durante o período do estudo até o final da pesquisa. O tempo, 

eixo x, é contado em dias e os pacientes estão dispostos no eixo y ordenados pela data do 

diagnóstico do tumor. A linha preta é a ilustração dos indivíduos que foram a óbito pelos 

canceres em estudo durante o período de monitoramento, são denominados de falha e a linha 

amarela são os indivíduos censurados. Em outras palavras, são os indivíduos que foram a última 

consulta durante o estudo.  

 

Figura 6 – Acompanhamento do tempo de vida dos pacientes da Liga ordenados pela data do diagnóstico de 

câncer de boca e orofaringe na Liga. 
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  Os pacientes estão ordenados pela data do diagnóstico e ao visualizar o gráfico tem-se 

a impressão que com o passar do tempo, ocorre uma redução do tempo de vida destas pessoas, 

levando em consideração apenas o tempo de sobrevida. Esta informação pode sugerir um 

problema na qualidade do atendimento. Porém, as pessoas são seres complexos e por isso, 

existem algumas características individuais que podem levar a tempos de sobrevida inferiores. 

O câncer oral é problema de saúde pública desde 2005. Logo, sugere um esforço maior 

na prevenção e diagnóstico precoce da doença. Apesar disso, o número de casos de câncer, 

Tabela 5, não reduziram após esse ano. Os tempos de sobrevivência dos pacientes da Liga foram 

acompanhados durante11 anos.  

A Tabela 5 mostra que em 2001, foram diagnosticados 4,35% dos casos e foi o ano com 

menor percentual da amostra. Em 2011 foi o ano com maior volume de diagnósticos positivos, 

9,77% dos dados. O comportamento, em geral, é similar na maioria dos anos em questão. São 

feitos mais 100 diagnósticos de câncer de boca e orofaringe, anualmente, no Hospital Norte 

Riograndense de combate ao câncer.  

 

Tabela 5 – Resumo descritivo da entrada, por ano, dos pacientes no estudo 

 (Natal / RN –2001 a 2013). 

Ano 
Frequência 

Absoluta Relativa % 

2001 66 4,35 

2002 107 7,06 

2003 123 8,12 

2004 111 7,33 

2005 106 7,00 

2006 132 8,71 

2007 114 7,52 

2008 134 8,84 

2009 113 7,46 

2010 118 7,79 

2011 148 9,77 

2012 116 7,66 

2013 127 8,38 

Total 1515 100,00 

 

O câncer de boca e orofaringe afeta em sua maioria pessoas acima dos 45 anos, conforme 

Biazevic et al. (2006) e a Tabela 6 ilustra que a média de idade dos pacientes é de 63 anos com 

um desvio padrão de 15 anos. Então, esta análise corrobora com a literatura. A idade mínima é 

referente a uma criança de 2 anos do sexo feminino e a máxima corresponde a um idoso com 

106 anos  

O tempo médio de sobrevivência dos pacientes que não foram a óbito por causa do câncer 

e estavam vivos na data da última consulta é, cerca de, 2 ano e meio e o desvio padrão é 1 ano 
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e 2 meses. Já as pessoas que foram a óbito devido a doença (falha), sobreviveram em torno de 

11 meses e tem uma alta variabilidade, desvio padrão de 10 meses (Tabela 6).  

Observa-se que o tempo mínimo de sobrevivência dos indivíduos que faleceram de câncer 

oral foi menos de um dia. Em outras palavras, o paciente faleceu no dia em que foi 

diagnosticado com câncer, e o tempo máximo de sobrevivência foram 2552 dias, cerca de 7 

anos. Já para os pacientes censurados tem tempo de sobrevivência no mínimo 70 dias e no 

máximo mais de 10 anos. 

 

Tabela 6 – Resumo descritivo da idade (em anos) e do tempo de sobrevivência (em dias) dos pacientes (Natal / 

RN –2001 a 2013). 

 Mínimo 1º Quantil Mediana Média 3º Quantil Máximo DP 

Idade (anos) 2 53 63 63 74 106 15 

Censura (dias) 70 587 753 905 1179 3762 423 

Falha (dias) 0,5 105 244 318 445 2554 292 

DP – Desvio padrão 

 

O termo falha aqui denomina o falecimento dos pacientes no estudo por complicações do 

câncer de boca e orofaringe. As censuras deste trabalho representam tempos de 

acompanhamento de pacientes que estavam vivos ao final do estudo, ou seja, com data da última 

consulta registradas no banco de dados.   

Dos 1515 pacientes diagnosticados com câncer em questão na Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer, 58,5% são os pacientes que foram a óbito devido ao câncer em questão, 

durante o período da pesquisa (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Distribuições de frequências dos óbitos dos pacientes no estudo do tempo de sobrevivência dos 

pacientes diagnosticados com câncer da Liga (Natal /RN – 2001a 2013). 

Status Frequência % 

Censura 629 41,5 

Falha  886 58,5 

 

Durante a análise exploratória dos dados foi possível notar muitas similaridades entre o 

comportamento da amostra em estudo e a literatura existente sobre o tema abordado.  

A idade média dos indivíduos diagnosticados com a doença nesta amostra são 

compatíveis com a idade de risco definida pela literatura. O percentual de homens na amostra 

é superior ao de mulheres. O tipo de câncer mais incidente, carcinoma epidermóide, 

corresponde ao mencionado nos textos estudados. Enfim, esta análise além de mostrar o perfil 

dos pacientes, corroborou com a literatura.   
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5.1.1 Procedimentos não paramétricos para análise dos dados completos 

 

 

Procedimentos não paramétricos são técnicas utilizadas sem a necessidade de uma 

distribuição de referência. Por trata-se de dados de sobrevivência é necessário o uso de técnicas 

que acomodam a informação de falhas e censuras contida nestas observações.  

A análise não-paramétrica de sobrevivência dos dados completos é composta pelas 

estimativas de Kaplan Meier e o Teste Logrank.  

A partir das estimativas obtidas, são elaborados gráficos com as curvas de Kaplan Meier 

estimando as curvas de sobrevivência das categorias de cada covariável.  Em seguida, o teste 

Logrank é feito para confirmar ou refutar a informação visualizada nas curvas de KM. 

 As curvas estimadas são apresentadas a seguir (Figura 7 à Figura15) foram obtidas com 

as informações dos 1515 pacientes da Liga.  

A Figura 7 ilustra os tempos de sobrevivências dos 1515 indivíduos no período de 2001 

a 2013 ordenados pela data do diagnóstico. O símbolo “+” representam os indivíduos que não 

foram a óbito devido a doença. O tempo mediano de sobrevida dos pacientes são 562 dias. A 

figura 7 sugere que os tempos de sobrevida se estabilizam em torno de 10%. 

 

Figura 7 – Curva de sobrevivência estimada (Kaplan Meier) com respeito ao tempo de sobrevivência para todas 

as observações do banco de dados 
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A seguir, cada covariável do estudo será analisada, individualmente. As curvas de Kaplan 

Meier foram implementadas no intuito de, se possível, reduzir os níveis das covariáveis. Além 

disso, observar o comportamento dos fatores. 

O número de níveis (grupos) em cada covariável dificulta a interpretação dos dados e uma 

forma de minimizar este problema é a junção de alguns desses níveis. A ilustração das 

covariáveis por meio dos gráficos de KM evidenciaram quais os níveis de cada covariável tem 

tempos de sobrevivência diferentes. 

A Figura 8 ilustra a curva de Kaplan Meier estimada com respeito ao sexo. Apesar das 

curvas ficarem bem próximas no início, a curva estimada das mulheres está posicionada acima 

à dos homens. Então, evidencia, visualmente, que as mulheres têm probabilidade de 

sobrevivência superior à dos homens. 50% das mulheres sobrevivem até 709 dias. Já 50% dos 

homens tem tempo de sobrevida até 495 dias. Além disso, é possível notar que a última 

observação plotada dos pacientes do sexo feminino é um óbito e a última dos homens foi uma 

censura. 

 

Figura 8 – Curvas estimadas de Kaplan Meier do sexo dos pacientes. 

 

A Figura 9 mostra as curvas de sobrevivência da localização do tumor primário. A 

princípio foi gerado uma curva com oito categorias da localização do tumor primário (lábio, 

base da língua, língua, gengiva, assoalho da boca, palato, boca e orofaringe) e foi constatado 

similaridade entre as curvas base da língua, língua, gengiva, assoalho da boca, palato. Então, 

baseada pela análise gráfica, optou pela divisão em três níveis: lábio, boca (cavidade oral) e 

orofaringe nos quais cavidade oral englobou as oito curvas supracitadas. Além disso, as novas 
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categorias especificadas pelas curvas de Kaplan Meier também são citadas na literatura (INCA, 

2016). Após a recategorização é percebido, na Figura 8, evidencias de tempos de sobrevida 

diferentes entre os grupos.  

Apesar da categoria lábio, a curva estimada de sobrevivência superior as outras duas 

curvas, esta categoria sequer alcançou o tempo mediano de sobrevivência. A Figura 9 sugere 

que os tempos de sobrevivência da localização do tumor primário nos lábios, cavidade oral e 

orofaringe são diferentes entre eles, apesar das curvas estimadas para as categorias cavidade 

oral e orofaringe estarem situadas próximas graficamente. 

 

Figura 9 – Curvas estimadas de Kaplan Meier com respeito a Localização do tumor 

 

Todas as observações para o tipo histológico do tumor primário foram classificadas, pela 

Liga, baseadas na classificação internacional de Doenças (CID) e todos os diagnósticos foram 

denominadas como neoplasias malignas. Neste banco de dados foram registradas 28 tipologias 

diferentes. Então, foi necessário fazer alguns ajustes nesta variável devido a diversidade de 

histologia. Foram realizados dois tipos de agrupamento. 

A primeira categorização dividiu o tipo histológico em cinco níveis: (1) carcinoma mais 

incidente (carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermóide), (2) carcinoma, (3) 

linfoma, (4) melanoma/neoplasia/sarcoma/tumor e (5) adenocarcinoma. Porém, as curvas 

ficaram, em sua maioria, muito similares e em alguns pontos as curvas podiam ser confundidas.  

Então, outra forma foi agrupar em duas categorias: carcinoma epidermóide, o mais 

incidente, e outros tipos de tumores. Esta última classificação foi obtida pela análise gráfica e 

pelo embasamento teórico (INCA, 2016). Outro ponto relevante para a última classificação é 
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devido a quantidade significativa de pacientes com carcinoma de células escamosas, com 

91,35% das observações.  

A Figura 10 mostra as curvas estimadas de Kaplan Meier do tipo histológico do tumor 

primário. No início das curvas, elas se entrelaçam e sugere similares dos tempos de 

sobrevivência. Porém, o tempo mediano de sobrevida dos pacientes diagnosticados com câncer 

classificado como carcinoma epidermóide é de 541 dias. Para outros tipos de cânceres, o tempo 

mediano de sobrevida é 986 dias, ou seja, superior ao carcinoma epidermóide.  

 

Figura 10 – Curvas estimadas de Kaplan Meier com respeito ao tipo histológico do tumor primário 

 

De acordo com o INCA, estadiar um tumor maligno é avaliar o grau de sua disseminação. 

Esta afirmação engloba tamanho, extensão, tipologia, dentre outras denominações, em uma 

mesma nomenclatura para identificar o estágio do câncer. A caracterização do tumor é 

subdividida de acordo com o Sistema TNM de Classificação Internacional de Tumores 

malignos preconizado pela União Internacional Contra o Câncer (UICC) e baseia-se na 

extensão anatômica. A sigla TNM refere-se a origem do câncer denominado tumor primário 

representado pelo T, o N representa as características dos linfonodos das cadeias de drenagem 

linfática do órgão onde o tumor está localizado denominados linfonodos regionais e o M 

representa o espalhamento da doença é denominado de metástase à distância (INCA, 2016).  

A covariável que mensura o sistema de estadiamento mencionado neste trabalho foi 

nomeada de covariável tamanho do tumor. Os dados vieram distribuídos em 14 níveis de 

estadiamento e a nível de comparação estas categorias foram reagrupadas para facilitar a 

interpretação, porém sem perder informação. O tamanho do tumor é uma das classificações do 
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sistema TNM e esta classificação foi usada para reagrupar a covariável em cinco categorias: (1) 

tumor com dimensão menor ou igual a 2 cm, (2) tumor com tamanho entre 2cm e 4 cm 

(inclusive), (3) tumor com medidas acima de 4cm, (4) tumor crescente e (5) sem informação 

do estadiamento do tamanho do tumor.  

Ao observar a Figura 11, percebe-se que os níveis menor ou igual a 2 cm e tumor com 

medidas entre 2cm e 4cm (inclusive) têm comportamentos similares tendo em vista que as 

curvas se confundem. Em relação aos níveis tumor crescente e os casos em que não foi definido 

a extensão do tumor denominado de “sem informação”, as curvas se sobrepõem no início do 

acompanhamento, mas no decorrer do monitoramento se distanciam. O traço no nível “sem 

informação” representa que o indivíduo faleceu devido a doença. 

 O tempo de sobrevida mediano dos pacientes com tamanho do tumor classificado como 

crescente é de 355 dias e os pacientes com tumores medindo entre 2cm e 4 cm (inclusive) tem 

1651 dias. Este resultado corrobora com Gatta et al. (2015) no sentido que a detecção precoce 

da doença está associada ao um maior tempo de sobrevivência destes pacientes.  

 

 

Figura 11 – Curvas estimadas de Kaplan Meier do tamanho do tumor primário 

 

Na ficha de registro da Liga, a covariável tipo de tratamento é composta por oito tipos. 

Porém, neste banco de dados foram mencionados três tipos: (1) Cirurgia, (2) quimioterapia e 

(3) radioterapia. A covariável que representa o tipo de tratamento realizado na instituição 

contém quatro níveis sendo os três tipos de tratamentos mencionados e um nível que representa 
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a falta de informação sobre qual procedimento realizado no paciente denominado “sem 

informação”.  

A Figura 12 ilustra as curvas de Kaplan Meier referentes aos níveis do primeiro 

tratamento realizado nos pacientes na instituição. A análise gráfica sugere que a cirurgia é o 

tratamento com maior êxito no tempo de sobrevida dos pacientes. Apesar da sobreposição, em 

alguns trechos, das curvas estimadas da quimioterapia e da radioterapia, não houve junção dos 

níveis quimioterapia e radioterapia devido haver diferenças entre os tratamentos.  

O tempo de sobrevida mediano dos pacientes submetidos a cirurgia é de 2554 dias. Já os 

pacientes que fizeram radioterapia e quimioterapia tem tempo de sobrevivência mediano de 441 

e 372 dias, respectivamente e os pacientes que não foram submetidos a nenhum tratamento tem 

tempo mediano de sobrevida de 58 dias.  

 

 

Figura 12 – Curvas estimadas de Kaplan Meier com respeito ao primeiro tratamento recebido na Liga 

 

A Figura 13 ilustra as curvas estimadas de Kaplan Meier da covariável histórico familiar 

de câncer. Esta covariável é dividida em três níveis: (1) não tem histórico de câncer na família, 

(2) tem histórico de câncer na família e (3) não sabe informar.  

A análise gráfica da Figura 13 sugere que os pacientes com e sem histórico familiar de 

câncer e os pacientes que não sabe informar se a família tem histórico de câncer tem os tempos 

de sobrevivência parecidos. Os tempos medianos de sobrevida dos pacientes são 541, 676 e 541 

dias. Logo, estes tempos confirmam o comportamento gráfico das curvas. 
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Figura 13 – Curvas estimadas de Kaplan Meier do Histórico familiar de câncer 

 

Alguns autores (GATTA et al., 2015; CANIS et al., 2014) afirmam que o alcoolismo e 

tabagismo são fatores que aumentam a incidência de câncer de boca e orofaringe. Inerente a 

esta afirmação, é interessante analisar o comportamento destas covariáveis. As Figuras 14 e 15 

ilustram o comportamento dos tempos de sobrevida estimados dos pacientes nestas covariáveis.  

A Figura 14 mostra as curvas de sobrevivência estimada da covariável histórico de 

alcoolismo. A princípio, a covariável histórico de alcoolismo era subdividida em seis níveis: 

(1) nunca fez uso de álcool, (2) ex alcóolatra, (3) alcóolatra, (4) o paciente não foi questionado, 

(5) a covariável não se aplica ao paciente e (6) não tem informação. Porém, ao estimar as curvas 

foi percebido que algumas curvas ficaram muito próximas na análise gráfica. Então, foi 

estruturada uma nova categorização baseada no comportamento gráfico e classificou a 

covariável em três subdivisões: (1) nunca fez uso de álcool, (2) agrupou os níveis ex alcóolatra 

e alcóolatra e (3) a junção dos três níveis (4), (5) e (6) denominado “sem informação”.  

Ao observar a Figura 14, as curvas estimadas de Kaplan Meier evidenciam, visualmente, 

que os pacientes que nunca beberam e os pacientes sem informação sobre o uso de bebida 

alcóolica tem comportamentos idênticos ao ficarem próximas na análise gráfica e os tempos 

mediano de sobrevida são 736 e 906 dias, respectivamente. Já os alcóolatras e ex alcóolatras 

tem tempo mediano de sobrevida menor, 439 dias. Logo, sugere que o histórico de bebida 

alcóolica influencia no tempo de sobrevida dos pacientes. 
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Figura 14 – Curvas estimadas de Kaplan Meier do Histórico de bebida alcóolica 

 

Os resultados obtidos da covariável histórico de tabagismo foram idênticos ao histórico 

de alcoolismo. Logo, foram realizados os mesmos procedimentos de reagrupamento.  Após a 

nova categorização: (1) nunca fumou, (2) fumante/ Ex fumante e (3) sem informação. A análise 

gráfica indicou evidências de diferença entre os tempos de sobrevida dos grupos (Figura 15) e 

estas diferenças são confirmadas com os tempos medianos de sobrevida similares da covariável. 

As pessoas que nunca fumaram têm tempos mediano de sobrevida de 1433 dias. Os pacientes 

fumantes e ex fumantes tem tempo mediano de sobrevida bem menor, 511 dias. Logo, pessoas 

com câncer que fazem ou fizeram uso de tabaco tem tempo de sobrevida reduzido. 

 

Figura 15 – Curvas estimadas de Kaplan Meier do Histórico de tabagismo 



43 

 

Os reagrupamentos obtidos foram importantes para facilitar o entendimento sobre cada 

covariável separadamente. A partir da evidenciação de diferenças de tempos de sobrevida entre 

os grupos de cada covariável com a análise gráfica, o teste Logrank foi utilizado para confirmar, 

ou não, a existência destas diferenças. 

Os resultados do teste Logrank para as covariáveis em questão, estão disponibilizados na 

Tabela 8.  Ao observar a Tabela 8, apenas o fator histórico familiar de câncer não tem diferença 

significativa em seus níveis, confirmando a evidência da Figura 13. Em outras palavras, o 

paciente ter histórico de câncer na família não interfere no tempo de sobrevida dele. 

Apesar das curvas de sobrevivência estimadas para o tipo histológico do tumor primário, 

Figura 10, ter indícios de similaridade no início das curvas, o resultado do teste foi significativo 

com α=0,04. Este resultado fomenta as afirmações da literatura no sentido de que o tipo 

histológico do câncer influencia no tempo de sobrevivência dos pacientes.  

Na Figura 11 os grupos de pacientes com tamanho de tumor até 2 cm e tumores com 

tamanho entre 2 e 4 cm (inclusive) evidenciaram tempos de sobrevida similares e o teste 

Logrank confirmou esta constatação. Apesar da confirmação, pelo teste entre os dois níveis 

supracitados, da similaridade entre as categorias, os níveis permaneceram inalterados devido o 

teste global assumir que há diferença em pelo menos um dos níveis. Outro motivo é dado ao 

fato de emprego de tratamento diferenciados para os dois níveis em questão.  

O sexo do paciente, a localização do tumor primário, primeiro tratamento realizado no 

paciente, histórico de tabagismo e histórico de alcoolismo obtiveram resultados positivos no 

sentido de que estas covariáveis influenciam no tempo de sobrevivência dos pacientes com 

câncer de boca e orofaringe.  
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Tabela 8 – Resultado do Teste Logrank para as covariáveis do estudo  

Variável / Nível Estatística de teste P valor 

Sexo do paciente   

Masculino X Feminino 12,7 < 0,01 

Localização primária do tumor primário – LTUM   

Global 47,2 <0,01 

Lábio X cavidade oral 30,3 <0,01 

Lábio X orofaringe 45 <0,01 

Cavidade oral X orofaringe 13,3 <0,01 

Tipo histológico do tumor primário– THIST   

Carcinoma de células escamosas X outros tipos de tumor 4,1 0,04 

Tamanho do tumor primário – TTUM    

Global 166 0 

Até 2 cm X entre 2cm e 4cm 0,40 0,54 

Até 2 cm X acima de 4cm 7,90 < 0,01 

Até 2 cm X tumor crescente 37 < 0,01 

Até 2 cm X sem informação 12 < 0,01 

Entre 2 cm e 4 cm X acima de 4 cm 13,9 <0 ,01 

Entre 2 cm e 4 cm X tumor crescente 99,4 0 

Entre 2 cm e 4 cm X sem informação 23,8 < 0,01 

Acima de 4 cm X tumor crescente 66,4 < 0,01 

Acima de 4 cm X sem informação 5,6 0,02 

Tumor crescente X sem informação 10,7 < 0,01 

Primeiro tratamento recebido na Liga – TRAT1   

Global 941 0 

Quimioterapia X Cirurgia 130 0 

Quimioterapia X Radioterapia 2 0,16 

Quimioterapia X Nenhum 219 0 

Cirurgia X Radioterapia 120 0 

Cirurgia X Nenhum 773 0 

Radioterapia X Nenhum 327 0 

Histórico familiar de câncer – HFAM   

Global 2,6 0,27 

Não X Sim 1,7 0,19 

Não X Sem informação 0 0,88 

Sim X Sem informação 2,4 0,12 

Histórico de alcoolismo – ALCOO   

Global 30,1 < 0,01 

Nunca X Alcóolatra / Ex alcóolatra 23,1 < 0,01 

Nunca X Sem informação 0 0,89 

Alcóolatra/ Ex alcóolatra X Sem informação 14,1 < 0,01 

Histórico de tabagismo – TABA   

Global 16,7 < 0,01 

Nunca X Fumante / Ex fumante 15,9 < 0,01 

Nunca X Sem informação 4,1 < 0,04 

Fumante/ Ex fumante X Sem informação 1,9 0,17 

.  

 

5.2 MONITORAMENTO VIA RAST CUSUM WEIBULL  

 

 

Inicialmente, é feita a análise descritiva com uma parcela dos dados da amostra que foi 

considerada após verificar que os tempos das observações ordenados a partir da data do 
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diagnóstico são valores aproximados e, portanto, pouca variação. Esta parcela foi denominada 

dados históricos ou sob controle.  

Em seguida, é feita a seleção das covariáveis úteis para descrever a resposta e um modelo 

é ajustado. A seleção das covariáveis foi realizada com o auxílio de dois métodos: (1) seleção 

automática Stepwise e (2) seleção manual apresentado por Collet (1994).  

 O método Stepwise é um método computacional iterativo em que o processo adiciona e 

retira as covariáveis de acordo com o p valor que é a representação da probabilidade de ocorrer 

o mesmo valor da estatística de teste. Para que a variável seja importante é necessário que o p 

valor seja menor que o nível de significância, α, durante cada etapa.  

O método manual disponibilizado em Colosimo e Giolo (2006) e apresentado por Collet 

(1994) é implementado manualmente no software R e composto por seis passos. Passo 1 – ajusta 

cada variável individualmente e observa o p valor do teste da razão de verossimilhança. Todas 

as variáveis com p valores menores que 10%, entram no próximo passo. Passo 2 – ajusta todas 

as variáveis significativas no passo 1 e vai retirando uma variável de cada vez, observa o nível 

de significância do teste e as variáveis com p valor acima de 10% são descartadas. Passo 3 –  

ajusta as variáveis mantidas no passo 2 com as variáveis excluídas no mesmo passo para 

confirmar a não significância das variáveis. Passo 4 – as variáveis significativas no passo 3 são 

novamente ajustados com as excluídas no passo 1 e as variáveis com p valores menores que 

10%, seguem para o passo 5. O passo 5 – Retira uma variável de cada vez do modelo ajustado 

no passo 4 e faz o teste de máxima verossimilhança. Passo 6 – ajusta o modelo resultante do 

passo 5 com todas as possíveis interações e verifica o p valor. O modelo final é ajustado com 

todas as variáveis e interações significativas do passo 6.  

A distribuições Weibull, é bem disseminada nos temas abordados e se encaixa ao método 

proposto como demonstrado anteriormente. A escolha desta distribuição foi embasada tanto no 

referencial teórico quanto no seu comportamento gráfico ao compará-la com a distribuição log 

logística que, embora não mencionada no texto, também foi estudada e implementada no banco 

de dados em estudo. O gráfico dos resíduos de Cox Snell foi uma das técnicas utilizadas para a 

escolha da distribuição.  

Os parâmetros do modelo Weibull são estimados após a seleção das variáveis e em 

seguida é realizado o monitoramento do tempo médio de sobrevivência com todos os pacientes 

deste estudo. 
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5.2.1 Comportamento dos dados históricos 

 

 

Os autores Sego, Reynolds e Woodall (2009) afirmam que amostras acima de 100 

observações são suficientes para estimar os parâmetros de uma distribuição de referência e 

assim serem considerados dados históricos. Neste sentido, análises gráficas com tamanhos de 

amostras, 𝑛0, diferentes (𝑛0 = 100, 150, 200, 246 𝑒 250)foram realizadas no intuito de definir 

a quantidade de dados a ser utilizadas como dados históricos deste trabalho. O eixo x do gráfico 

correspondem aos pacientes e o eixo y são os tempos de sobrevivência.  

Na análise gráfica com 𝑛0 = 150 foi considerado adequada, porém durante a estimação 

dos parâmetros ocorreram erros computacionais sem solução. Fato que se repetiu com 𝑛0 =

200.  Ao realizar a análise gráfica com 𝑛0 = 246 foi percebido um pico no gráfico (Figura 16). 

Este pico representa um paciente que estava vivo ao final do período e como esta análise gráfica 

não leva em consideração as censuras, não ficou configurado um problema com a amostra. Não 

ocorreram erros computacionais ao estimar os parâmetros da distribuição Weibull. Logo, o 

𝑛0 = 246  foi considerado adequado. O período da amostra escolhida é composto pelos quatro 

primeiros anos das observações. As análises a seguir são referentes aos dados históricos.  

 

Figura 16 - Acompanhamento dos pacientes com 246 observações 
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A Tabela 9 descreve as frequências, absolutas e relativas, e o percentual de falhas e 

censuras dos dados históricos. Esta análise é uma maneira de perceber se os dados históricos 

têm comportamento similar à amostra completa com os 1515 indivíduos. 

Os dados históricos (Tabela 9) são compostos com 61,38% de indivíduos do sexo 

masculino. O carcinoma Epidermóide abrange 93,09% dos casos, valor aproximado a amostra 

global. Já o percentual da localização do tumor primário na cavidade oral é acima da amostra 

total, com cerca de 84,55% dos dados históricos. A amostra sob controle tem cerca de 43,90% 

de seus diagnósticos classificados como tumores em estágio crescente. Além disso, 73,17% dos 

pacientes declaram serem fumantes ou ex fumantes e o percentual de alcóolatras e ex alcóolatras 

é de 34,55% dos dados históricos. Apenas o percentual de indivíduos que fizeram ou fazem uso 

de álcool dos dados históricos é menor que o percentual dos dados completos. Inerente a 

comparação realizada entre os dados históricos e os dados completos, pode-se afirmar que a 

amostra dos dados histórico é uma amostra representativa dos 1515 pacientes da Liga.     
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Tabela 9 – Distribuições de frequências dos fatores observados no estudo do tempo de sobrevivência dos canceres 

de boca e orofaringe (Natal /RN – 2001 a 2013) para amostra sob controle. 

Variáveis Frequência % 
Censura 

(%) 

Falha 

(%) 

Sexo do paciente     

Masculino 151 61,38 31,79 68,21 

Feminino 95 38,62 46,32 53,68 

Localização do tumor primário     

Lábio 24 9,76 75,00 25,00 

Cavidade oral 208 84,55 35,10 64,90 

Orofaringe 14 5,69 7,14 92,86 

Tipo histológico do tumor primário     

Carcinoma de células escamosas (carcinoma 

epidermóide) 

229 93,09 36,68 63,32 

Outros tipos de tumores 17 6,91 47,06 52,94 

Tamanho do tumor primário     

Menor de 2 cm 17 6,91 64,71 35,29 

Entre 2cm e 4cm 36 14,63 69,44 30,56 

Acima de 4cm 44 17,89 38,64 61,36 

Tumor crescente 108 43,90 13,89 86,11 

Sem informação 41 16,67 58,54 41,46 

Primeiro tratamento na Liga     

Quimioterapia 44 17,89 13,64 86,36 

Cirurgia 113 45,93 64,60 35,40 

Radioterapia 65 26,42 18,46 81,54 

Nenhum 24 9,76 4,17 95,83 

Histórico familiar de câncer     

Não 51 20,73 43,14 56,86 

Sim 27 10,98 29,63 70,37 

Sem informação 168 68,29 36.90 63,10 

Histórico de alcoolismo     

Nunca bebeu 53 21,54 43,40 56,60 

Alcóolatra e Ex alcóolatra 85 34,55 18,82 81,18 

Sem informação 108 43,90 49,07 50,93 

Histórico de tabagismo     

Nunca fumou 16 6,50 50,00 50,00 

Fumante e Ex fumante 180 73,17 43,40 56,60 

Sem informação 50 20,33 42,00 58,00 

 

A Figura 17 ilustra os tempos de sobrevivências dos 246 indivíduos no período de 2001 

à 2004 ordenados pela data do diagnóstico. O símbolo “+” representam os indivíduos que não 

foram a óbito. O tempo mediano de sobrevida dos pacientes são de 503 dias. A figura 17 sugere 

que os tempos de sobrevida se estabilizam em torno de 20%. 
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Figura 17 – Comportamento do tempo de sobrevivência estimado dos dados sob controle, n0=246. 

 

A seguir, o modelo de regressão é ajustado com as covariáveis úteis para predizer o tempo de 

sobrevivência das pessoas que fazem parte deste estudo. 

 

 

5.2.2 Ajuste dos dados históricos do modelo de regressão Weibull 

 

 

Para obtenção das covariáveis que representassem a heterogeneidade dos pacientes 

diagnosticados com câncer de boca e orofaringe foram considerados dois métodos de seleção. 

O método Stepwise e o método de seleção manual apresentado em Collet (1994). Estes métodos 

foram detalhados no tópico 4.4. A aplicação do método manual envolve a realização de testes 

de hipóteses com base na estatística da Razão da Verossimilhança em diversas etapas. É 

necessária cautela nessa seleção tendo em vista quanto maior o número de covariáveis mais 

difícil é a interpretação dos dados.  

Ambos os métodos estimaram modelos com muitas interações. Porém, ao observar seus 

respectivos p valores, nenhuma das interações foram significativas. Logo, o caminho mais 

viável foi fazer outros ajustes levando em consideração apenas as covariáveis, denominadas 

efeitos principais: (1) sexo do paciente, (2) localização do tumor primário, (3) tipo histológico 

do tumor primário, (4) tamanho do tumor primário, (5) primeiro tratamento na Liga, (6) 

histórico familiar de câncer, (7) histórico de alcoolismo e (8) histórico de tabagismo. O método 
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automático determinou os fatores principais (2), (4), (5) e (6) como significativos e ao utilizar 

o método manual (Ver apêndice), foram obtidas as mesmas covariáveis. 

Portanto, as covariáveis consideradas relevantes foram a localização do tumor primário, 

o tamanho do tumor primário, o primeiro tratamento realizado na instituição e o histórico 

familiar de câncer. A partir daí, é ajustado o modelo com as covariáveis selecionados e são 

observados seus p valores. O nível de significância é α=5%. 

A Tabela 10 mostra as estimativas das estatísticas de teste (𝑍𝑖), e dos parâmetros da 

distribuição Weibull ( 𝛽𝑖), erro padrão das estimativas (EP), e os p valores dos dados históricos.   

É possível observar na Tabela 10 a não significância nos níveis até 2 cm e sem informação 

da covariável tamanho do tumor primário, no nível radioterapia do primeiro tratamento 

realizado na Liga e no nível “sim” do histórico familiar de câncer. Porém, uma covariável pode 

ser considerada significante quando em pelo menos um de seus níveis o p valor for menor que 

o nível de significância. Então, além da localização do tumor primário, o tamanho do tumor 

primário, o primeiro tratamento realizado na Liga e o histórico familiar de câncer influenciam 

no tempo de sobrevivência dos pacientes. 

A amostra com dados históricos tem muitas censuras dentre os indivíduos do nível 

tamanho do tumor com tumor de até 2 cm. Então, foi necessário modificar a referência do nível 

para tumor com tamanho acima de 4 cm para obtenção de estimativas mais próximas da 

realidade.  

 

Tabela 10 – Resultado da escolha das variáveis da Liga pelo método de seleção manual com os dados históricos 

(Natal/RN - 2001 a 2013) 

Covariáveis / Níveis Parâmetro Estimativa EP Z P valor 

Constante 𝛽0 8,13 0,55 14,71 < 0,01 

Localização do tumor: Boca – LTUM2 𝛽1,2 -1,29 0,43 -3,03 < 0,01 

Localização do tumor: Orofaringe – LTUM3 𝛽1,3 -1,69 0,52 -3,27 < 0,01 

Tamanho: até 2 cm – TTUM1 𝛽2,2 0,16 0,45 0,36 0,72 

Tamanho: entre 2 cm e 4 cm – TTUM2 𝛽2,3 0,81 0,36 2,25 0,03 

Tamanho: tumor crescente – TTUM4 𝛽2,4 -0,57 0,22 -2,55 0,01 

Tamanho: SI do tamanho do tumor – TTUM5 𝛽2,5 0,39 0,34 1,16 0,25 

1º tratamento: Cirurgia – TRAT12 𝛽3,2 0,84 0,26 3,24 < 0,01 

1º tratamento: Radioterapia – TRAT13 𝛽3,3 -0,03 0,21 -0,14 0,89 

1º tratamento: Nenhum – TRAT14 𝛽3,4 -1,64 0,29 -5,59 < 0,01 

Histórico familiar de câncer: Sim– HFAM2 𝛽4,2 -0,17 0,29 -0,58 0,56 

Histórico familiar de câncer: SI– HFAM3 𝛽4,3 -0,50 0,22 -2,31 0,02 

EP – Erro Padrão; SI – Sem informação. 

Referência:  Localização do tumor primário – lábio; Tamanho do tumor – com mais de 4 cm; Primeiro tratamento 

na Liga – Quimioterapia; Histórico familiar de câncer – não. 
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Os resíduos de Cox-Snell colaboram para analisar o ajuste global do modelo. Quanto mais 

próximo de uma reta mais adequado está o modelo.  A curva da sobrevivência dos resíduos, 

estimada com base no método de Kaplan Meier deve estar próxima da função de sobrevivência 

de uma variável aleatória com distribuição exponencial padrão, para que o modelo esteja bem 

ajustado aos dados (COLOSIMO; GIOLO, 2006).   

A variável aleatória exponencial é caracterizada por assumir apenas valores não negativos 

e mede o tempo entre as ocorrências de um evento. A distribuição exponencial tem apenas um 

parâmetro e este parâmetro pode ser interpretado como a taxa média de ocorrências. A 

distribuição exponencial padrão tem o parâmetro igual a 1 (BUSSAB; MORETTIN, 2004).  

A Figura 18 ilustra o comportamento dos resíduos obtidos com base no modelo ajustado 

(Tabela 10). Notamos que a Figura 18a é aproximadamente uma reta e que a Figura18b mostra 

a semelhança entre as curvas indicando, portanto, que o modelo Weibull ajustado parece 

adequado aos dados.  

 

Figura 18 – Resíduos das covariáveis do modelo Weibull ajustado para os dados sob controle, n0=246. 
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5.2.3 Resultado do Monitoramento dos pacientes com câncer de boca e orofaringe 

por meio do RAST CUSUM 

 

 

As covariáveis do modelo ajustado no tópico anterior são incorporadas no gráfico RAST 

CUSUM e a partir daí é feito o monitoramento ao longo do tempo. Este monitoramento é 

realizado com base nos escores Wi calculado para cada paciente, de acordo com a ordem 

determinada pela data do diagnostico, com base na expressão (3.6) em que os parâmetros são 

substituídos pelas estimativas obtidas no ajuste do modelo.  As estatísticas Zi do gráfico RAST 

CUSUM são calculadas com base em 3.2.   Os limites de controle, determinados pelo tracejado 

horizontal, foi especificado em concordância com a literatura (COSTA, EPPRECHT; 

CARPINETTI, 2013; SEGO; REYNOLDS; WOODALL, 2009).  

A Figura 19 resume o monitoramento do tempo médio de sobrevivência das pessoas 

diagnosticadas com câncer de boca e orofaringe da Liga ao longo do período de 2001 a 2013.  

A linha verde representa o monitoramento de um acréscimo de 20% no tempo médio de 

sobrevivência dos pacientes e a linha vermelha monitora uma redução em 20% no tempo médio 

de sobrevida dos pacientes. A linha azul ilustra o momento da mudança no monitoramento. 

 

 

Figura 19 – Monitoramento do gráfico RAST CUSUM dos pacientes diagnosticados com 

câncer de boca e orofaringe, considerando uma mudança de 20% (ρ = 1,2 e ρ = 0,8). 
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O sinal foi detectado a partir da observação 435 na linha verde. Em outras palavras, em 

2005 ocorreu a detecção de um aumento de 20% no tempo de sobrevida desses pacientes. O 

monitoramento com respeito a redução no tempo de sobrevivência desses pacientes, foi 

percebido que o gráfico tem comportamento estável. Com isso foi detectado um aumento no 

tempo médio de vida dentre os pacientes com câncer de boca e orofaringe tratados na Liga no 

período de 2001 a 2013, a partir do ano de 2005.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O monitoramento do tempo de sobrevivência dos pacientes diagnosticados com câncer 

de boca e orofaringe no Hospital Norte Riograndense de combate ao câncer leva em 

consideração que cada indivíduo tem um risco de redução da sobrevida diferente devido a 

fatores de risco. Dentre as covariáveis disponíveis no banco de dados foi constatado a 

importância de quatro fatores principais e estes foram considerados importantes na mensuração 

dos riscos individuais. São eles: a localização do tumor, o tamanho do tumor primário, o tipo 

de tratamento realizado na Liga, além do histórico familiar de câncer.  

 O gráfico RAST CUSUM Weibull foi implementado com o modelo de tempo de falha 

acelerado e detectou uma mudança que representa um aumento de 20% no tempo médio de 

sobrevivência dos indivíduos envolvidos neste trabalho. Também foi monitorado uma queda de 

20% no tempo médio de sobrevida mas esta não foi detectada. Logo, o monitoramento do RAST 

CUSUM evidencia uma melhora na qualidade da sobrevida dos pacientes portadores de câncer 

de boca e orofaringe tratados na Liga a partir de 2005. É relevante lembrar que foi em 2005 que 

o câncer foi considerado problema de saúde pública pelo Ministério da Saúde. Este resultado 

ilustra a adequabilidade do método para apontar mudanças de qualidade levando em 

consideração fatores de riscos.  

Vale ressaltar que este estudo é retrospectivo e, portanto, apenas revela uma ocorrência 

do passado.  Uma proposta para trabalhos futuros seria a implementação deste gráfico para 

monitoramento em tempo real da sobrevivência de pacientes com câncer tratados na Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer.     

Uma outra sugestão de pesquisa futura, foi motivada durante os ajustes. O modelo final 

considerado neste trabalho levou em consideração apenas os efeitos principais dos fatores, 

tendo em vista a dificuldade em interpretar algumas interações que poderiam ser apropriadas.  

Logo, é interessante um estudo sobre a influência destas interações com a parceria de 

especialistas em câncer de boca e orofaringe. 

Há indícios que neste estudo existe indivíduos curados. Assim um outro ponto que pode 

ser estudado futuramente é o ajuste e monitoramento destes dados com base em modelos com 

fração de cura (Oliveira et al. 2016). 
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APÊNDICE A - COMANDOS UTILIZADOS NO PACOTE ESTATÍSTICO R 

 

A1 Obtenção da Figura 2 

A2 Obtenção da Figura 3 

A3 Obtenção da Figura 4 

A4 Obtenção da Tabela 4 

A5 Obtenção da Figura 6 

A6 Obtenção da Tabela 5 

A7 Obtenção da Tabela 6 

A8 Obtenção da Tabela 7 

A9 Obtenção da Figura 7 

A10 Obtenção da Figura 8 

A11 Obtenção da Figura 9 

A12 Obtenção da Figura 10 

A13 Obtenção da Figura 11 

A14 Obtenção da Figura 12 

A15 Obtenção da Figura 13 

A16 Obtenção da Figura 14 

A17 Obtenção da Figura 15 

A18 Obtenção da Tabela 8 

A19 Obtenção da Figura 16 

A20 Obtenção da Tabela 9 

A21 Obtenção da Figura 17 

A22 Obtenção da Tabela10 

A23 Obtenção da Figura 18 

A24 Obtenção da Figura 19 

Obs.: Os dados não podem ser disponibilizados  
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APÊNDICE A – OBTENÇÃO DAS FIGURAS 

 

Comandos utilizados no Pacote Estatístico R 

A1 Obtenção da Figura 2 

 

alfa <- 0.13 

gama <- 2  

curve(exp(-(alfa * x)^gama), from = 0, to = 20, ylab = "Sobrevivência - S(t)", 

 xlab = "Tempo") 

title("Curva de Sobrevivência Weibull") 

 

A2 Obtenção da Figura 3 

 

require(survival) 

tempos<-c(1,2,3,3,3,5,5,16,16,13,13,12,15,16,16,1,1,1,1,4,5,7,8,10,10,12,14,14,14) 

cens<-c(0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0) 

ekm<-survfit(Surv(tempos,cens)~1,conf.type="plain") 

plot(ekm, conf.int=F, mark.time=F,xlab="dias",  

     ylab="Sobrevivência estimada S(t)",main="Curva estimada de Kaplan Meier") 

A3 Obtenção da Figura 4 

 

dados=read.table("dados.txt",header=T)  

attach(dados) 

require(MASS)  

require(qcc) 

q=cusum(dados, decision.interval = 5, se.shift = 1) 

 

Obs.: Dados disponíveis em Costa et al. (2013)  

 

A4 Obtenção da Tabela 4 

 

#SEXO 

table(SEXO) 

prop.table(table(SEXO))  

prop.table(table(status[SEXO==1])) 

prop.table(table(status[SEXO==2])) 

table(SEXO[status==1])  

prop.table(table(SEXO[status==1]))  

#LTUM 

(table(LTUM))  

prop.table(table(LTUM))  

prop.table(table(LTUM[status==0]))  

(table(LTUM[status==1]))  

prop.table(table(LTUM[status==1]))  

prop.table(table(status[LTUM==1]))  
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prop.table(table(status[LTUM==2]))  

prop.table(table(status[LTUM==3]))  

#THIST 

(table(THIST))  

prop.table(table(THIST))  

(table(THIST[status==0]))  

prop.table(table(THIST[status==0]))  

table(THIST[status==1])  

prop.table(table(THIST[status==1]))  

prop.table(table(status[THIST==1]))  

prop.table(table(status[THIST==2]))  

#TTUM 

(table(TTUM))  

prop.table(table(TTUM))  

(table(TTUM[status==0]))  

prop.table(table(TTUM[status==0]))  

(table(TTUM[status==1]))  

prop.table(table(TTUM[status==1]))  

prop.table(table(status[TTUM==1]))  

prop.table(table(status[TTUM==2]))  

prop.table(table(status[TTUM==3]))  

prop.table(table(status[TTUM==4]))  

prop.table(table(status[TTUM==5]))  

#TRAT1 

(table(TRAT1))  

prop.table(table(TRAT1))  

(table(TRAT1[status==0]))  

prop.table(table(TRAT1[status==0]))  

(table(TRAT1[status==1]))  

prop.table(table(TRAT1[status==0]))  

prop.table(table(status[TRAT1==1]))  

prop.table(table(status[TRAT1==2]))  

prop.table(table(status[TRAT1==3]))  

prop.table(table(status[TRAT1==4]))  

#HFAM 

(table(HFAM))  

prop.table(table(HFAM))  

(table(HFAM[status==0]))  

prop.table(table(HFAM[status==0]))  

(table(HFAM[status==1]))  

prop.table(table(HFAM[status==1]))  

prop.table(table(status[HFAM==1]))  

prop.table(table(status[HFAM==2]))  

prop.table(table(status[HFAM==9]))  

#ALCOO 

(table(ALCOO)) 

prop.table(table(ALCOO))  

(table(ALCOO[status==0]))  

prop.table(table(ALCOO[status==0]))  

(table(ALCOO[status==1]))  
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prop.table(table(ALCOO[status==1]))  

prop.table(table(status[ALCOO==1]))  

prop.table(table(status[ALCOO==2]))  

prop.table(table(status[ALCOO==9]))  

#TABA 

(table(TABA))  

prop.table(table(TABA))  

(table(TABA[status==0]))  

prop.table(table(TABA[status==0]))  

(table(TABA[status==1]))  

prop.table(table(TABA[status==1]))  

prop.table(table(status[TABA==1]))  

prop.table(table(status[TABA==2]))  

prop.table(table(status[TABA==9]))  

 

A5 Obtenção da Figura 6 

 

dataset_app$DTDIAGNO 

datas = as.Date(DADTRAT1$DTDIAGNO,"%d/%m/%Y") 

n_tot = nrow(DADTRAT1) 

tempos_chegada = vector() 

for(i in 1:n_tot){ 

  tempos_chegada[i] = datas[i]-datas[1] 

} 

tempos_chegada 

B1 = tempos_chegada 

dados_prosp = DADTRAT1 

tempos = dados_prosp$time 

datas[4] + tempos[4] 

dados_dia = dados_prosp 

# Grafico de acompanhamento 

n0 = n_tot 

fat = 1 

tmax = ceiling(max(B1 + dados_dia$time)) 

tmax0 = ceiling(max(B1[1:n0] + dados_dia$time[1:n0])) 

plot(0:tmax, xlim = c(0, tmax), ylim = c(1,fat*n0), type = "n", 

     xlab = "Tempo em dias", ylab = "Pacientes") 

cores = ifelse(dados_dia$status == 1, "black", "yellow") 

for(k in 1:n0){ 

  segments(B1[k], fat*k, B1[k] + dados_dia$time[k], fat*k, col = cores[k], 

           lty = 1)   

} 

legend("topleft",  

       c("Falhas","Censuras"), 

       lwd=c(4,4), lty=c(2000, 2000), y.intersp=2, 

       col=c("black","yellow"),bty="n") 
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A6 Obtenção da Tabela 5 

 

table(ANO) 

prop.table(table(ANO)) 

 

A7 Obtenção da Tabela 6 

 

Summary(IDADE) 

Summary(IDADE[status==0]) 

Summary(IDADE[status==1]) 

 

A8 Obtenção da Tabela 7 

 

 (table(status)) 

prop.table(table(status)) 

 

A9 Obtenção da Figura 7 

 

kmc <- survfit(Surv(time,status)~1, dataset_app) 

plot(kmc,conf.int = F, mark.time = T, xlab = "Tempo (em dias)",  

     ylab = "Tempo de Sobrevivência", 

     main = "KM dos dados completos") 

 

A10 Obtenção da Figura 8 

 

ekm.sexo = survfit(Surv(time,status)~SEXO, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.sexo, conf.int=F, mark.time=F,xlab="Tempos",  

     ylab="Sobrevivência estimada S(t)",  

     col=c("blue","pink"), 

     main="Kaplan-Meier por sexo") # kaplan meier 

legend("topright", c("Masculino","Feminino"), lwd=1, col=c("blue","pink"), bty="n", 

y.intersp=1.3) 

 

A11 Obtenção da Figura 9 

 

 Variável LTUM  

ekm.LTUM = survfit(Surv(time,status)~LTUM, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.LTUM, conf.int=F, mark.time=F,xlab="Tempos (em dias)",  

ylab="Sobrevivência estimada S(t)", col=c("red","blue", "green"), 

main="Kaplan-Meier Localização do tumor")  

legend("topright", c("Lábio","Cavidade oral","Orofaringe"), lwd=1,  

col=c("red","blue","green"), bty="n", y.intersp=1.3) 

 

A12 Obtenção da Figura 10 

 

ekm.tipo = survfit(Surv(time,status)~THIST, data=DADTRAT1) 
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plot(ekm.tipo, conf.int=F, mark.time=F,xlab="Tempos", ylab="Sobrevivência estimada S(t)", 

col=c("blue","red"), 

     main="Kaplan-Meier por tipo histológico de tumor") # kaplan meier 

legend("topright", c("Carcinoma de células escamosas","Outros tipos de tumores"), lwd=1, 

col=c("blue","red"), bty="n", y.intersp=1.3) 

 

A13 Obtenção da Figura 11 

 

ekm.ESTADIAM = survfit(Surv(time,status)~TTUM, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.ESTADIAM, conf.int=F, mark.time=F,xlab="Tempos (em dias)",  

     ylab="Sobrevivência estimada S(t)",  

     col=c("yellow","orange","red","purple","blue"), 

main="Kaplan-Meier Tamanho do tumor")  

legend("topright", c("Menor ou igual a 2cm","Entre 2cm e 4cm","Acima de 

4cm","Crescente","Sem informação"), lwd=1,  

col=c("yellow","orange","red","purple","blue"), bty="n", y.intersp=1.3) 

 

A14 Obtenção da Figura 12 

 

ekm.PRITRATHCAT = survfit(Surv(time,status)~TRAT1, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.PRITRATHCAT, conf.int=F, mark.time=F, 

     xlab="Tempos (em dias)", ylab="Sobrevivência estimada S(t)", 

     col=c("orange","red","green","blue"), 

main="Kaplan-Meier Primeiro tratamento recebido na Liga")  

legend("topright", c("Quimioterapia","Cirurgia","Radioterapia","Nenhum"), lwd=1,  

col=c("orange","red","green","blue"), bty="n", y.intersp=1.3) 

 

A15 Obtenção da Figura 13 

 

ekm.HISTFAMC= survfit(Surv(time,status)~HFAM, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.HISTFAMC, conf.int=F, mark.time=F,xlab="Tempos (em dias)", 

ylab="Sobrevivência estimada S(t)", col=c("red", "blue","green"), 

     main="Kaplan-Meier Histórico Familiar de Câncer") # kaplan meier 

legend("topright", c("Não","Sim","Sem Informação"), lwd=1, col=c("red", "blue","green"), 

bty="n", y.intersp=1.3) 

 

A16 Obtenção da Figura 14 

 

ekm.ALCOOLIS= survfit(Surv(time,status)~ALCOO, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.ALCOOLIS, conf.int=F,mark.time=F, xlab="Tempos (em dias)", 

ylab="Sobrevivência estimada S(t)", col=c("blue","red","green"), 

     main="Kaplan-Meier Histórico de bebida alcóolica") # kaplan meier 

legend("topright", c("Nunca","Sim","Sem Informação"), lwd=1, col=c("blue","red","green"), 

bty="n", y.intersp=1.3) 

#DADOSLIGA1$ALCOOLIS 

DADTRAT1$ALCOO 

#abline(v=2550,lty=5,col="red") 

#abline(h=0.33,lty=5,col="red") 
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A17 Obtenção da Figura 15 

 

ekm.TABAGISM= survfit(Surv(time,status)~TABA, data=DADTRAT1) 

plot(ekm.TABAGISM, conf.int=F,mark.time=F, xlab="Tempos (em dias)", 

ylab="Sobrevivência estimada S(t)", col=c("blue","red", "green"), 

     main="Kaplan-Meier Histórico de consumo de Tabaco") # kaplan meier 

legend("topright", c("Nunca","Fumante","Sem Informação"), lwd=1, col=c("blue","red", 

"green"), bty="n", y.intersp=1.3) 

 

A18 Obtenção da Tabela 8 

 

#SEXO 

survdiff(Surv(time,status)~SEXO,data=DADTRAT1)  

# significativa a diferença PVALOR<0,01 

# LTUM 

survdiff(Surv(time,status)~LTUM,data=DADTRAT1)  

#teste log rank para 1 e 2 

survdiff(Surv(time[LTUM==1|LTUM==2],status[LTUM==1|LTUM==2])~LTUM[LTUM==

1|LTUM==2],data=DADTRAT1,rho=1) 

#deu significativa a diferença PVALOR <0,001 

#teste log rank para 1 e 3 

survdiff(Surv(time[LTUM==1|LTUM==3],status[LTUM==1|LTUM==3])~LTUM[LTUM==

1|LTUM==3],data=DADTRAT1,rho=1) 

#deu significativa a diferença PVALOR <0,001 

#teste log rank para 2 e 3 

survdiff(Surv(time[LTUM==2|LTUM==3],status[LTUM==2|LTUM==3])~LTUM[LTUM==

2|LTUM==3],data=DADTRAT1,rho=1) 

#deu significativa a diferença PVALOR <0,001 

#THIST 

survdiff(Surv(time,status)~THIST,data=DADTRAT1)  

# significativa a diferença PVALOR=0,04 

#TTUM 

survdiff(Surv(time,status)~TTUM,data=DADTRAT1,rho=1)  

#teste log rank para 1 e 2 (#rho modificado=1) 

survdiff(Surv(time[TTUM==1|TTUM==2],status[TTUM==1|TTUM==2])~TTUM[TTUM==

1|TTUM==2],data=DADTRAT1) 

#teste log rank para 1 e 3 

survdiff(Surv(time[TTUM==1|TTUM==3],status[TTUM==1|TTUM==3])~TTUM[TTUM==

1|TTUM==3],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 4 

survdiff(Surv(time[TTUM==1|TTUM==4],status[TTUM==1|TTUM==4])~TTUM[TTUM==

1|TTUM==4],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 5 

survdiff(Surv(time[TTUM==1|TTUM==5],status[TTUM==1|TTUM==5])~TTUM[TTUM==

1|TTUM==5],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 2 e 3 

survdiff(Surv(time[TTUM==2|TTUM==3],status[TTUM==2|TTUM==3])~TTUM[TTUM==

2|TTUM==3],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 2 e 4 
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survdiff(Surv(time[TTUM==2|TTUM==4],status[TTUM==2|TTUM==4])~TTUM[TTUM==

2|TTUM==4],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 2 e 5 

survdiff(Surv(time[TTUM==2|TTUM==5],status[TTUM==2|TTUM==5])~TTUM[TTUM==

2|TTUM==5],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 3 e 4 

survdiff(Surv(time[TTUM==3|TTUM==4],status[TTUM==3|TTUM==4])~TTUM[TTUM==

3|TTUM==4],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 3 e 5 

survdiff(Surv(time[TTUM==3|TTUM==5],status[TTUM==3|TTUM==5])~TTUM[TTUM==

3|TTUM==5],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 4 e 5 

survdiff(Surv(time[TTUM==4|TTUM==5],status[TTUM==4|TTUM==5])~TTUM[TTUM==

4|TTUM==5],data=DADTRAT1,rho=1) 

#TRAT1 

survdiff(Surv(time,status)~TRAT1,data=DADTRAT1,rho=1)  

#teste log rank para 1 e 2 (#rho modificado=1) 

survdiff(Surv(time[TRAT1==1|TRAT1==2],status[TRAT1==1|TRAT1==2])~TRAT1[TRAT

1==1|TRAT1==2],data=DADTRAT1) 

#teste log rank para 1 e 3 

survdiff(Surv(time[TRAT1==1|TRAT1==3],status[TRAT1==1|TRAT1==3])~TRAT1[TRAT

1==1|TRAT1==3],data=DADTRAT1) 

#teste log rank para 1 e 4 

survdiff(Surv(time[TRAT1==1|TRAT1==4],status[TRAT1==1|TRAT1==4])~TRAT1[TRAT

1==1|TRAT1==4],data=DADTRAT1) 

#teste log rank para 2 e 3 

survdiff(Surv(time[TRAT1==2|TRAT1==3],status[TRAT1==2|TRAT1==3])~TRAT1[TRAT

1==2|TRAT1==3],data=DADTRAT1) 

#teste log rank para 2 e 4 

survdiff(Surv(time[TRAT1==2|TRAT1==4],status[TRAT1==2|TRAT1==4])~TRAT1[TRAT

1==2|TRAT1==4],data=DADTRAT1) 

#teste log rank para 3 e 4 

survdiff(Surv(time[TRAT1==3|TRAT1==4],status[TRAT1==3|TRAT1==4])~TRAT1[TRAT

1==3|TRAT1==4],data=DADTRAT1) 

#HFAM 

survdiff(Surv(time,status)~HFAM,data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 2 

survdiff(Surv(time[HFAM==1|HFAM==2],status[HFAM==1|HFAM==2])~HFAM[HFAM=

=1|HFAM==2],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 9 

survdiff(Surv(time[HFAM==1|HFAM==9],status[HFAM==1|HFAM==9])~HFAM[HFAM=

=1|HFAM==9],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 2 e 9 

survdiff(Surv(time[HFAM==2|HFAM==9],status[HFAM==2|HFAM==9])~HFAM[HFAM=

=2|HFAM==9],data=DADTRAT1,rho=1) 

#ALCOOLISMO 

survdiff(Surv(time,status)~ALCOO,data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 2 

survdiff(Surv(time[ALCOO==1|ALCOO==2],status[ALCOO==1|ALCOO==2])~ALCOO[A

LCOO==1|ALCOO==2],data=DADTRAT1,rho=1) 
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#teste log rank para 1 e 9 

survdiff(Surv(time[ALCOO==1|ALCOO==9],status[ALCOO==1|ALCOO==9])~ALCOO[A

LCOO==1|ALCOO==9],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 2 e 9 

survdiff(Surv(time[ALCOO==2|ALCOO==9],status[ALCOO==2|ALCOO==9])~ALCOO[A

LCOO==2|ALCOO==9],data=DADTRAT1,rho=1) 

#TABAGISMO 

survdiff(Surv(time,status)~TABA,data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 2 

survdiff(Surv(time[TABA==1|TABA==2],status[TABA==1|TABA==2])~TABA[TABA==1|

TABA==2],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 1 e 9 

survdiff(Surv(time[TABA==1|TABA==9],status[TABA==1|TABA==9])~TABA[TABA==1|

TABA==9],data=DADTRAT1,rho=1) 

#teste log rank para 2 e 9 

survdiff(Surv(time[TABA==2|TABA==9],status[TABA==2|TABA==9])~TABA[TABA==2|

TABA==9],data=DADTRAT1,rho=1) 

 

A19 Obtenção da Figura 16 

 

plot(dataset_train$time, type="l",xlab="paciente", ylab="tempo") 

 

A20 Obtenção da Tabela 9 

 

dataset_app<-DADTRAT1 

n_0 <- 246  

#SEXO 

table(SEXO) 

prop.table(table(dataset_train$SEXO))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$SEXO==1])) 

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$SEXO==2])) 

 (table(dataset_train$LTUM))  

prop.table(table(dataset_train$LTUM))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$LTUM==1]))  

(table(dataset_train$LTUM[dataset_train$status==1]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$LTUM==2]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$LTUM==3]))  

#THIST 

(table(dataset_train$THIST))  

prop.table(table(dataset_train$THIST))  

(table(dataset_train$status[dataset_train$THIST==1]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$THIST==1]))  

#table(dataset_train$THIST[dataset_train$status==1])  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$THIST==2]))  

#TTUM 

(table(dataset_train$TTUM))  

prop.table(table(dataset_train$TTUM))  

(table(dataset_train$TTUM[dataset_train$status==0]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TTUM==1]))  

#(table(dataset_train$status[dataset_train$TTUM==1]))  
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prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TTUM==2]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TTUM==3]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TTUM==4]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TTUM==5]))  

#TRAT1 

(table(dataset_train$TRAT1))  

prop.table(table(dataset_train$TRAT1))  

#(table(dataset_train$TRAT1[dataset_train$status==0]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TRAT1==1]))  

#(table(dataset_train$TRAT1[dataset_train$status==1]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TRAT1==2]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TRAT1==3]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TRAT1==4]))  

#HFAM 

(table(dataset_train$HFAM))  

prop.table(table(dataset_train$HFAM))  

(table(dataset_train$HFAM[dataset_train$status==0]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$HFAM==1]))  

#(table(HFAM[status==1]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$HFAM==2]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$HFAM==9]))  

#ALCOO 

(table(dataset_train$ALCOO)) 

prop.table(table(dataset_train$ALCOO))  

#(table(ALCOO[status==0]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$ALCOO==1]))  

#(table(ALCOO[status==1]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$ALCOO==2]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$ALCOO==9]))  

#TABA 

(table(dataset_train$TABA))  

prop.table(table(dataset_train$TABA))  

#(table(dataset_train$TABA[dataset_train$status==0]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TABA==1]))  

#(table(dataset_train$TABA[dataset_train$status==1]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TABA==2]))  

prop.table(table(dataset_train$status[dataset_train$TABA==9]))  

 

 

A21 Obtenção da Figura 17 

 

km <- survfit(Surv(time,status)~1, dataset_train) 

kmc <- survfit(Surv(time,status)~1, dataset_app) 

plot(km,conf.int = F, mark.time = T, xlab = "Tempo (em dias)",  

     ylab = "Tempo de Sobrevivência", 

     main = "KM dos dados históricos") 

 

A22 Obtenção da Tabela 10 

 

AJUSTWEIC=survreg(Surv(time,status)~LTUM+TTUM1+TRAT1+HFAM 
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,data=dataset_train, dist="weibull")  

summary(AJUSTWEIC) 

 

A23 Obtenção da Figura 18 

 

AJUSTWEIC=survreg(Surv(time,status)~LTUM+TTUM1+TRAT1+HFAM 

,data=dataset_train, dist="weibull")  

summary(AJUSTWEIC) 

#RESÍDUOS DE COX SNELL 

xb= AJUSTWEIC $linear.predictors 

sigma= AJUSTWEIC$scale 

ei=(((dataset_train$time)*exp(-xb))^(1/sigma))  

ekm<-survfit(Surv(ei,dataset_train$status)~1) 

t<-ekm$time 

st<-ekm$surv 

sexp<-exp(-t) 

#GRÁFICOS DOS RESÍDUOS 

par(mfrow=c(1,2)) 

plot(st,sexp,xlab="S(ei):Kaplan-Meier",ylab="S(ei*):Exponencial 

Padrão",main="a)Sobrevivência dos resíduos estimados",pch=16) 

plot(ekm,conf.int=F,mark.time=F, xlab="Resíduos de Cox-Snell*", ylab="Sobrevivência 

estimada",main="b) Curvas de sobrevivência estimadas") 

lines(t,sexp,lty=4) 

legend(.95,0.8,lty=c(1,4),c("Kaplan-Meier","Exponencial Padrão"),cex=0.8,bty="n") 
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APÊNDICE B – PASSO A PASSO DO MÉTODO PROPOSTO POR 

COLLET 

Tabela com o Passo a Passo do método de seleção manual de variáveis apresentado por Collet, (1994) 

Passos Modelo -2logL(θ) 
gl Estatística de 

teste ( 𝝃𝑹𝑽) 
Valor p 

Passo 1 

Nulo 2376,53 - - - 

V1: Sexo 2372,73 1 3,80 0,05 

V2: Idade  2374,15 1 2,37 0,12 

V3: LTUM  2345,35 2 31,18 < 0,01 

V4: THIST 2376,40 1 0,12 0,72 

V5: TTUM  2315,42 4 61,11 < 0,01 

V6: TRAT1  2261,47 3 115,06 0 

V7: HFAM  2374,39 2 2,14 0,14 

V8: ALCOO 2356,24 2 20,29 < 0,01 

V9: TABA 2374,43 2 2,10 0,15 

Passo2 

V1 + V3 + V5 + V6 + V8 2227,20 - - - 

V3 + V5 + V6 + V8 2227,22 1 0,02 0,88 

V1 + V5 + V6 + V8 2237,98 2 10,78 < 0,01 

V1 + V3 + V6 + V8 2248,82 4 21,62 < 0,01 

V1 + V3 + V5 + V8 2284,42 3 57,22 < 0,01 

V1 + V3 + V5 + V6  2227,20 2 0 1 

Passo 3 

V3 + V5 + V6  2228,62 - - - 

V3 + V5 + V6 + V1  2228,56 1 0,06 0,81 

V3 + V5 + V6 + V8 2227,22 2 1,39 0,24 

Passo 4 

V3 + V5 + V6 2228,62 - - - 

V3 + V5 + V6 + V2 2228,62 1 0 0,98 

V3 + V5 + V6 + V4 2228,14 1 0,48 0,49 

V3 + V5 + V6 + V7 2222,23 2 6,39 0,01 

V3 + V5 + V6 + V9 2227,51 2 1,11 0,29 

Passo 5 

V3 + V5 + V6 + V7 2222,23 - - - 

V5 + V6 + V7 2236,78 2 14,55 < 0,01 

V3 + V6 + V7 2248,06 4 25,83 < 0,01 

V3 + V5 + V7 2283,02 3 60,79 < 0,01 

V3 + V5 + V6  2228,62 2 6,39 0,01 

Passo 6 

V3 + V5 + V6 + V7 2222,23 - - - 

V3 + V5 + V6 + V7 + 

V3*V5 
2211,45 

8 
10,77 < 0,01 

V3 + V5 + V6 + V7 + 

V3*V6 
2217,61 

6 
4,61 0,03 

V3 + V5 + V6 + V7 + 

V3*V7 
2221,64 

4 
0,59 0,44 

V3 + V5 + V6 + V7 + 

V5*V6 
2196,46 

12 
25,77 < 0,01 

V3 + V5 + V6 + V7 + 

V5*V7 
2212,45 

8 
9,78 < 0,01 

V3 + V5 + V6 + V7 + 

V6*V7 
2214,58 

6 
7,64 < 0,01 

Modelo 

final 
V3 + V5 + V6 + V7 + V3*V5 + V3*V6+ V5*V6+ V5*V7 + V6*V7 
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ANEXO A – FICHA DE REGISTRO DA LIGA 

Ficha disponibilizada pela Liga. 
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