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9.

MÉTODOS DE ANÁLISE EM ESTUDOS
SOBRE PROGNÓSTICO

Luiz Henrique Guerreiro Vidigal
Deise Aparecida de Oliveira Silva

INTRODUÇÃO

Uma vez que um paciente é caracterizado como doente,
haverá uma série de questionamentos acerca das conseqüências
da doença. Assim, dúvidas sobre limitações funcionais comprome-
tedoras da rotina, dores provocadas pela enfermidade, eficácia e
efeitos colaterais advindos do tratamento proposto, bem como tem-
po de sobrevida em doenças sabidamente letais, devem se respon-
didas com objetividade.

O prognóstico refere-se à predição do curso futuro de uma
doença após ser diagnosticada. Assim, é de interesse do paciente
saber sobre a estimativa de vida dele ou dela, ou mesmo se haverá
incapacitação para o trabalho, como também para falar, andar e
suportar a dor; para o médico, no entanto, é importante ter ele conhe-
cimento sobre o curso geral da doença e se sua conduta é correta
ou não.

Para que um tratamento seja eficaz, faz-se necessário obter
o maior número possível de informações sobre a história natural e
o curso clínico da doença, pois é com base nessas informações
que se estabelecem análises quantitativas de sobrevida, avalia-se
a eficácia de um novo tratamento e considera-se o impacto deste
na sobrevida do paciente.

Análises qualitativas também devem ser apreciadas, pois
para muitas doenças a melhoria da qualidade de vida, e não o
aumento da sobrevida ou a diminuição da mortalidade, é o desfecho
pretendido pelo desenho de um estudo de prognóstico.

HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA VERSUS CURSO CLÍNICO

O prognóstico pode ser descrito tanto em relação à história
natural quanto ao curso clínico de uma doença.
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A evolução sem intervenção médica, denominada história

natural da doença, descreve como os pacientes vão evoluir se nada
for feito por eles. Estudos prognósticos dessa categoria ocorrem
mesmo em países com sistema de saúde avançado, pois doenças
que evoluem de maneira muito insidiosa ou inespecífica raramente
levam o paciente, com pouca sintomatologia, a procurar serviço
médico. Exemplos típicos são o linfoma não-Hodgkin de baixo grau,
a síndrome da fadiga crônica e a distimia.

Doenças cujo prognóstico se altera pela terapêutica propos-
ta são descritas pelo seu curso clínico. Habitualmente, são doenças
que provocam sintomas comprometedores das funções do paciente
ou, no mínimo, sua sensação de bem-estar; ou ocasionam sinais
mais alarmantes, tais como febre, sangramentos ou dores incapaci-
tantes. Neoplasias malignas gastrintestinais e disfunções tireoidia-
nas são exemplos importantes.

TEMPO ZERO

Estudos de prognóstico são, em geral, estudos de coorte
em que os pacientes selecionados apresentam uma condição
comum (doença) e são acompanhados prospectivamente quanto
aos desfechos clínicos, avaliando-se os fatores associados a tais
desfechos (fatores prognósticos). Tal situação é semelhante aos
estudos de coorte sobre causalidade (fatores de risco). Cumpre
ressaltar, no entanto, que os fatores prognósticos são estudados
em indivíduos doentes e os fatores de risco em pessoas saudáveis
da população.

Ao se realizar um estudo de prognóstico, deve-se deixar
claro o momento a partir do qual o paciente foi incluído no estudo,
o chamado tempo zero — início dos sintomas, diagnóstico da doen-
ça ou início do tratamento —, que deve ser o mesmo para todos os
pacientes. Os estudos de coorte de prognóstico partem dessa marca
no tempo, objetivando a uniformidade de características, bem como
avaliar com maior precisão a evolução desses pacientes ao longo
do tempo. Isso porque há diferentes momentos em que se pode
abordar uma doença. Casos exemplificativos seriam: um paciente
ter um tumor benigno de supra-renal evidenciado ao acaso por
uma ultra-sonografia de abdômen solicitada por suspeita de cálculos
em vesícula biliar — constituindo o chamado “incidentaloma”  —
ou uma análise histopatológica conclusiva de carcinoma broncogê-
nico de pulmão quando a doença já se encontra disseminada. Talvez
num futuro não muito distante, o diagnóstico pré-clínico da doença
possa ser feito por análise rotineira de DNA, flagrando-se uma alte-
ração genética em estágio inicial.
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A Figura 9.1 representa esquematicamente as diferentes

fases do curso clínico de uma doença.

 I      P         S           M  D     T Evolução

I - instalação biológica da doença
P - evidência patológica da doença
S - sinais e sintomas da doença
M - procura de cuidados médicos
D - diagnóstico
T - tratamento
FIGURA 9.1 — Fases evolutivas do curso clínico de uma doença

Deve-se esclarecer que, se em determinada amostra de
pacientes houver indivíduos incluídos no estudo de prognóstico,
mas que estejam em diferentes fases da doença, certamente haverá
sobreposição de informações quanto aos diferentes estágios da
enfermidade e repercussões específicas. Nesse caso não haverá,
portanto, coleta de dados homogêneos e confiáveis sobre a real
evolução ao longo do tempo e a partir de um mesmo ponto da
doença, com ou sem tratamento.

EXPRESSANDO PROGNÓSTICO

Ao se descrever o prognóstico, fala-se primariamente de
morte, seja em relação ao número de mortos em razão da doença
(letalidade) ou de sobreviventes acometidos por uma determinada
doença (sobrevida). Como a morte é um fenômeno universal, tal
análise não se aplica à sua ocorrência ou não, mas à repercussão
de um novo tratamento bem como ao benefício advindo da precoci-
dade diagnóstica sobre as curvas de sobrevida.

Também aqui devem ser incluídas manifestações conside-
radas importantes para os pacientes, tais como dor, incapacidade
funcional e fadiga, por interferirem na qualidade de vida ou no esta-
do funcional deles, e não só mencionar os dados quantitativos,
mesmo porque, para alguns tratamentos meramente paliativos ou
apenas sintomáticos, o objetivo é justamente a melhoria da qualida-
de de vida dos pacientes, ainda que se saiba que não haverá possi-
bilidade de sobrevida. Um bom exemplo é o tratamento inicial com
zidovudina (AZT) em pacientes HIV positivos com infecção leve
sintomática: resultados mostraram um pequeno benefício em re-
tardar a progressão da doença (média de 0,9 meses), mas efeitos
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adversos causados por tal medicamento prejudicaram a qualidade
de vida desses pacientes.

O prognóstico de uma doença pode ser caracterizado por
valores numéricos expressos por diferentes taxas: letalidade, sobre-
vida em cinco anos, sobrevida observada, resposta, remissão e
recidiva (Quadro 9.1).

Taxas Definição
Letalidade Percentual de pacientes mortos devido à doença

em estudo
Sobrevida em cinco anos Percentual de pacientes sobreviventes cinco anos

a partir de um tempo zero
Sobrevida observada Percentual de pacientes sobreviventes,

independentemente do tempo de evolução
Resposta Percentual de pacientes que mostram sinais de

melhora após intervenção terapêutica e/ou cirúrgica
Remissão Percentual de pacientes que atingem uma fase

indetectável da doença
Recidiva/Recorrência Percentual de pacientes cuja doença retorna após

um intervalo de tempo sem a doença

QUADRO 9.1 — Medidas de prognóstico

LETALIDADE

A taxa de letalidade revela a proporção entre o número de
pessoas que morrem da doença e o número de pessoas que têm a
doença. Seu cálculo é realizado através da seguinte fórmula:

n° de pessoas mortas em um determinado período de

Taxa de letalidade =
  tempo após a instalação ou diagnóstico da doença
          n° de pessoas com a doença em questão

É importante estabelecer a diferença entre taxa de letalidade
e a de mortalidade; nesta, o denominador é composto por todas as
pessoas com risco de ter a doença, um universo constante de
100.000 indivíduos, e não apenas pelos doentes (ver capítulo 5
para maiores detalhes).

A taxa de letalidade não pode ser expressa em relação ao
tempo e, em geral, é usada para doenças mais agudas, cuja ocor-
rência de óbito — se houver — é esperada pouco tempo após o
diagnóstico, havendo nexo causal consistente entre o óbito e a do-
ença. São exemplos: doenças infecciosas tais como a hantavirose
e meningococcemia com purpura fulminans, e eventos cardiovascu-
lares como o infarto agudo do miocárdio extenso, todas elas consi-
deradas altamente letais.
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No caso de doenças crônicas, de longa evolução, em que

a morte pode ocorrer até muitos anos após o diagnóstico — ou
poder ser determinada por outras causas —, a taxa de letalidade
deixa de ser relevante, e são utilizadas outras análises prognósticas
mais pertinentes.

SOBREVIDA EM CINCO ANOS

Medida muito utilizada na prática clínica, sobretudo na ava-
liação de tratamentos oncológicos, a taxa de sobrevida em cinco
anos expressa a porcentagem de pacientes que deverão estar vivos
cinco anos após o início do tratamento ou cinco anos após o diag-
nóstico. Tal período é utilizado em virtude de a maioria das mortes
por câncer ocorrer nesse intervalo de tempo, e não pelo fato de
haver alguma relação biológica com a doença ou mesmo com a
resposta à quimioterapia ou radioterapia, tratamentos usualmente
ministrados.

Ao se utilizar essa taxa, algumas limitações são observadas.
Nos últimos anos, tais limitações ocorrem de forma crescente pelo
fato de grande parte da população se submeter a programas de
screening (triagem), como aqueles relacionados às áreas não onco-
lógicas, a exemplo da detecção de diabetes mellitus e de hiperten-
são arterial,  recentemente promovidos no Brasil.

No que se refere às doenças oncológicas, o surgimento de
novas tecnologias, sobretudo aquelas relativas ao campo de ima-
gem, como uma simples radiografia de tórax, têm permitido a detec-
ção mais precoce de muitos tipos de câncer, propiciando, se não a
possibilidade efetiva de cura, pelo menos maior sobrevida a pacien-
tes acometidos. Com essa maior sobrevida, fica comprometida a
análise por tempo determinado, sobretudo por cinco anos.

Na prática clínica, já se considera que uma determinada
amostra da população, que conta agora com exames de imagem
facilmente acessíveis, apresente um maior número de casos de
câncer de pulmão, e seja feita uma detecção mais precoce desta
doença. É de se esperar que, dentro dessa amostra, alguns pacien-
tes sobrevivam além dos cinco anos, o que geraria, nesse caso,
uma taxa de sucesso. Como exemplo, podemos citar um indivíduo
tabagista de 60 anos de idade que procura um serviço médico por
apresentar tosse com escarro sanguinolento e emagrecimento —
sintomas com dois meses de evolução. Esse indivíduo teve um
câncer de pulmão diagnosticado em 1998 e morreu em 2001. Pela
análise da taxa de sobrevida em cinco anos, ele não é considerado
caso de sucesso, por ter sobrevivido apenas por três anos.
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Em outro cenário, tomando-se esse mesmo indivíduo, consi-

dere-se que, dessa vez, ele procurou um serviço médico por apresen-
tar um quadro gastrintestinal em 1995. O médico da comunidade,
interessado na promoção da saúde como um todo, percebe que se
trata de um paciente com sinais clínicos de uma doença pulmonar
obstrutiva crônica, solicitando uma radiografia de tórax de rotina, só
com o intuito de avaliar alterações esperadas para aquela doença.
No entanto, o médico se depara com um nódulo de pequeno tama-
nho em um dos pulmões, considerado maligno pela biópsia analisa-
da. Submetido à ressecção do nódulo e a sessões de quimioterapia
e radioterapia adjuvantes, o paciente sobrevive até 2001; manteve-
se vivo, portanto, por seis anos, pois o diagnóstico fora estabelecido
em 1995. Conclui-se que a história natural da doença não se alterou,
porém, pela análise da taxa de sobrevida em cinco anos, o mesmo
paciente, em dois cenários diferentes, pode ser analisado com resul-
tados distintos.

Outra limitação ocorre com casos diagnosticados em menos
de cinco anos, pois o curto período de observação não é suficiente
para se coletarem dados necessários à análise em questão.

SOBREVIDA OBSERVADA

Se a análise da sobrevida em cinco anos tem a séria limita-
ção de não se incluírem nela pacientes com menos de cinco anos
de doença, um outro tipo de medida de prognóstico — sobrevida
observada — consegue expressar a evolução da doença no que
se refere à probabilidade de o indivíduo ainda estar vivo, não impor-
tando o tempo de evolução da doença.

Assim, pode-se determinar, ano a ano, a chance que o indi-
víduo doente tem de se manter vivo. Mais ainda: tem-se a possibili-
dade de calcular cumulativamente a chance de sobrevida ao final
do período observado ao se utilizarem as probabilidades calculadas
para cada ano daquele período de tempo.

Para se entender tal processo, será utilizada uma tabela
(Tabela 9.1) que inclui indivíduos doentes acompanhados em dife-
rentes períodos: mínimo de um e máximo de cinco anos. Nesse
exemplo, estão incluídos cinco grupos de pacientes diagnosticados
com uma doença hipotética, com cada grupo incluído em cada um
dos cinco anos de seguimento; não se considerará abandono de
tratamento a fim de se facilitar a compreensão do processo de cál-
culo.
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TABELA 9.1 — Pacientes vivos ao final de cada ano em seguimento de
cinco anos

Ano de No de NO DE PACIENTES VIVOS DURANTE SEGUIMENTO
inclusão pacientes

tratados 1996 1997 1998 1999 2000

1995 150 100 55 22 7 2
1996 146 92 50 20 6
1997 135 85 43 18
1998 148 97 48
1999 129 89

TOTAL 708

Esses dados mostram: no grupo com tratamento iniciado
em 1995, dos 150 pacientes incluídos no tratamento, 100 estavam
vivos um ano depois, 55 estavam vivos dois anos depois e, assim,
por diante. Se todos os pacientes disponíveis para análise nessa
tabela fossem utilizados, a taxa de sobrevida de cinco anos não
poderia ser utilizada, já que nem todos os 708 indivíduos incluídos
foram observados no período.

Para que se possa calcular as probabilidades de sobrevida,
ano a ano, assim como a probabilidade acumulada ao fim dos cinco
anos de seguimento, os dados contidos na Tabela 9.1 serão dispos-
tos em uma nova tabela (Tabela 9.2). Agrupam-se agora os pacien-
tes a cada ano completo de tratamento, independentemente do
ano de inclusão.

TABELA 9.2 — Pacientes da Tabela 9.1 ordenados por conclusão de ano de
tratamento

Ano de No de NO DE PACIENTES VIVOS DURANTE SEGUIMENTO
inclusão pacientes

tratados 1° ano 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano

1995 150 100 55 22 7 2
1996 146 92 50 20 6
1997 135 85 43 18
1998 148 97 48
1999 129 89

TOTAL 708 463 196 60 13 2

Utilizando agora os dados da Tabela 9.2, serão calculadas
as probabilidades de sobrevida ao final de cada ano de conclusão
do tratamento (P1, P2, P3, P4 e P5), assim como a probabilidade
de o paciente estar vivo ao final de cinco anos.

Temos, então:
P1 = 463 / 708 = 0,65 = 65%, ou seja, a probabilidade de o paciente
sobreviver ao primeiro ano de tratamento é de 65%;
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P2 = 196 / 463 - 89 = 0,52 = 52% é o percentual de chance de
sobrevivência ao segundo ano de tratamento entre aqueles que
sobreviveram ao primeiro ano.

Uma questão se impõe: por que foram subtraídos os 89
pacientes incluídos em 1999? Pelo fato de terem sido acompanha-
dos apenas durante o primeiro ano.

P3 = 60 / 196 - 48 = 0,4 = 40% é a probabilidade de sobrevida ao fi-
nal do terceiro ano de tratamento entre os sobreviventes ao segundo
ano de tratamento. Dessa vez, foram excluídos 48 pacientes que
só foram seguidos por apenas dois anos.
P4 = 13 / 60 – 18 = 0,31 = 31% é a probabilidade de sobrevida ao
final do quarto ano de tratamento entre os pacientes que sobrevi-
veram ao terceiro ano. Dessa vez, foram excluídos 18 pacientes
que foram seguidos por apenas três anos.
P5 = 2 / 13 – 6 = 0,29 = 29% é a probabilidade de sobrevida ao final
do quinto ano de tratamento para aqueles que estavam vivos ao
final de quatro anos de tratamento. Dessa vez, excluíram-se seis
pacientes que foram seguidos por apenas quatro anos.

E quanto às probabilidades cumulativas? Qual é a probabili-
dade de sobrevida após dois anos de tratamento entre os que iniciam
o tratamento? Ou então: qual é a probabilidade final após cinco anos
de seguimento em relação a todos que iniciaram o tratamento?

No caso em questão, como se questiona a probabilidade
de sobrevida após um ou mais anos, deve-se multiplicar as proba-
bilidades calculadas para cada ano e que elas estejam de acordo
com o período desejado. Assim, qual é a probabilidade de um indiví-
duo incluído no estudo estar vivo ao final de três anos de tratamen-
to? A resposta é 13%. Esse resultado é produto da multiplicação
das probabilidades P1, P2 e P3, ou seja, das probabilidades calcula-
das para cada um dos três primeiros anos. Assim:

P1 x P2  x P3 = 0,65 x 0,52 x 0,4 = 0,13 = 13%

A Tabela 9.3, a seguir, demonstra as probabilidades cumula-
tivas de sobrevida para os diferentes períodos de tempo já citados.

TABELA 9.3 — Probabilidades cumulativas de sobrevida

SOBREVIDA PROBABILIDADES CÁLCULO DAS PROBABILIDADES P FINAL

POR

1 ano P1 0,65 65%
2 anos P1 x P2 0,65 x 0,52 = 0,34 34%
3 anos P1 x P2 x P3 0,65 x 0,52 x 0,4 = 0.13 13%
4 anos P1 x P2 x P3 x P4 0,65 x 0,52 x 0,4 x 0,31 = 0,04 4%
5 anos P1 x P2 x P3 x P4 x P5 0,65 x 0,52 x 0,4 x 0,31 x 0,29 =0,01 1%
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O que se observa neste exemplo hipotético é que há um

aumento gradativo da mortalidade com o passar dos anos, de ma-
neira que os indivíduos, ano a ano, apresentam menor chance de
sobrevida, com apenas 1% de todos eles podendo estar vivos ao
final dos cinco anos. Tal situação é típica, por exemplo, de neopla-
sias malignas pouco responsivas à quimioterapia e/ou radioterapia,
ou que, na maioria das vezes, são detectadas já com metástases
disseminadas, como o carcinoma de pequenas células de pulmão,
o melanoma e o câncer de pâncreas.

A curva de sobrevida a seguir ilustra os números já apresen-
tados, partindo de 708 pacientes e chegando a dois pacientes ao
final dos cinco anos de observação (Figura 9.2).

FIGURA 9.2 — Curva de sobrevida observada ao final de cinco anos

CURVAS DE SOBREVIDA

As curvas de sobrevida podem assumir diferentes aspectos,
dependendo do número de pacientes incluídos e acompanhados
em um estudo prognóstico de coorte (pequeno ou grande). Assim,
quanto menor for o número de pacientes, mais a curva assume um
aspecto de “degraus” (Figura 9.3A), que correspondem à morte de
cada um dos pacientes do estudo. Por outro lado, quanto maior for o
número de indivíduos analisados, mais o tamanho dos degraus tende
a diminuir e mais a curva se torna linear ou “lisa” (Figura 9.3B).

FIGURA 9.3 — Curvas de sobrevida para estudos prognósticos de coorte com pequeno
(A) e grande (B) número de pacientes observados por um período de cinco anos.
Fonte: Adaptado de Fletcher, Fletcher e Wagner (1996).
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Há outras doenças que apresentam grande taxa de mortali-

dade no primeiro ano — ou mesmo nos primeiros dias — de acome-
timento. Contudo, a taxa de mortalidade tende a uma estabilização
subseqüente, com grande probabilidade de sobrevida entre os não
dizimados pela doença no início.

A Figura 9.4 ilustra como quatro condições clínicas diferen-
tes, determinando a mesma taxa de sobrevida (10%) ao final de
cinco anos, apresentam curva de sobrevida de pacientes bem distin-
ta ao longo do período observado.

FIGURA 9.4 — Curvas de sobrevida para diferentes doenças.
Fonte: Adaptado de Fletcher, Fletcher e Wagner (1996).

Como se pode observar, a condição de uma idade de 100
anos (Figura 9.4D) apresenta curva de sobrevida estável ao longo
do tempo, enquanto os portadores de AIDS (Figura 9.4B) mostram
tendência um pouco mais acentuada ao óbito, após um período
inicial mais favorável em relação aos muito idosos. Já os portadores
de leucemia mielóide crônica (Figura 9.4C) apresentam curva típica
de doença cuja transformação blástica e, por conseqüência, o agra-
vamento da condição patológica ocorrem após intervalo médio de
cerca de três a quatro anos, depois de um período em que a maioria
dos doentes se encontra em uma fase controlada da doença. Final-
mente, condições severamente graves no período agudo, como o
aneurisma dissecante de aorta (Figura 9.4A), levam a óbito, em
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questão de dias ou mesmo horas, uma altíssima porcentagem de
seus portadores, com baixa porcentagem de sobreviventes poste-
riormente — os quais, após o período mais crítico, têm probabilidade
alta de sobrevivência, pelo menos em médio prazo.

Tal análise crítica mostra como a taxa de sobrevida de cinco
anos traduz apenas o número de pacientes para os quais há expec-
tativa de que estejam vivos ao final do tempo analisado. Aqui, cabe
ao clínico expressar como será a evolução dos óbitos — ou seja,
compreender e explicar as diferentes curvas produzidas com as
diferentes amostras de populações estudadas.

ANÁLISE DE SOBREVIDA (KAPLAN-MEIR)

A análise de sobrevida de Kaplan-Meir foi desenvolvida para
descrição não só dos dados de sobrevida ou letalidade, mas tam-
bém de qualquer evento que possa ocorrer durante o seguimento
— a exemplo da recidiva da doença. Uma curva de sobrevida típica
e detalhada dessa análise está ilustrada na Figura 9.5. O número
de pacientes em risco de morrer está indicado, com freqüência,
nos intervalos de tempo; assim, eliminam-se os pacientes que já
morreram nos intervalos anteriores ou os que se desligaram do es-
tudo por algum motivo (censurados). Dessa forma, a probabilidade
de sobrevida é calculada pela razão entre o número de sobreviven-
tes e o número de pacientes em risco de morrer em cada intervalo.

Do início da observação até qualquer ponto no tempo, a
probabilidade de sobrevivência é estimada com base na probabilida-
de cumulativa de sobrevivência a cada um dos intervalos de tempo
anteriores e é mais precisa que as probabilidades determinadas
isoladamente para cada intervalo. A precisão de tais estimativas
depende do número de eventos observados; assim, as estimativas
do lado esquerdo da curva são mais confiáveis (maior número de
pacientes em risco) do que aquelas do lado direito da curva no
final do seguimento (menor número de pacientes em risco), que
devem ser interpretadas com cautela.
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FIGURA 9.5 — Curva de sobrevida típica da análise de Kaplan-Meir.
Fonte: Adaptado de Fletcher, Fletcher e Wagner (1996).

FATORES PROGNÓSTICOS

As análises já comentadas são, certamente, as de maior
domínio tanto do profissional de saúde como do público em geral.
Isso porque não só em algumas circunstâncias oficiosas, mas
também no dia-a-dia, pelos meios de comunicação, são divulgados
dados oficiais sobre a letalidade de certa doença infecciosa numa
epidemia, a alta mortalidade de neoplasias malignas evitáveis —
como nas campanhas educativas sobre câncer de colo de útero,
por exemplo — e a certeza quase absoluta de óbito em relação a
um paciente aidético — também para enfatizar a prevenção simples
ante uma doença tão devastadora.

Cabe ressaltar, porém, que outras taxas, além da letalidade,
sobrevida em cinco anos e sobrevida observada, são de extrema
importância para médicos e pesquisadores, por causa da necessida-
de de mensuração não só do desfecho de morte, mas também das
taxas de resposta (percentual de pacientes que mostra evidência
de melhora após intervenção terapêutica), de remissão (percentual
de pacientes que atingem uma fase indetectável da doença) ou
mesmo de recidiva (percentual de pacientes cuja doença retorna
após intervalo livre) de certas doenças submetidas a tratamentos
específicos (Quadro 9.1). Assim, já são conhecidos, há algum

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:18236



PARTE III - MÉTODOS DE ANÁLISE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTUDOS  237
tempo, critérios prognósticos de várias doenças, derivados da
observação de que sua presença se vincula a um melhor ou pior
prognóstico de resposta ao tratamento, o que reflete diretamente
na taxa de sobrevida. Como exemplos, podem ser citados os crité-
rios de Hanson utilizados para prognosticar o curso de uma
pancreatite aguda, tais como os altos níveis de creatinina (> 1,4) e
a presença do auto-anticorpo anti-Ro, os quais prevêem doença
renal terminal para pacientes portadores de glomerulonefrite lúpica,
assim como uma evolução ruim da esclerose múltipla em pacientes
com sintomas motores e cerebelares aliados a uma doença pro-
gressiva desde sua instalação.

Tais fatores são utilizados não para a tomada de decisão
do tratamento, e sim para se delinear, desde o início, o que se quer
e se pode aguardar do tratamento proposto, fato extremamente
valioso não só para quem trata, como também para um paciente
ansioso por resultados — ainda que seja discutível, e talvez até
irresponsável, transmitir esperança em forma de números.

Como os termos resposta, remissão e recidiva soam quase
como sinônimos de análise de tratamento de neoplasias, tais crité-
rios prognósticos serão exemplificados citando-se uma doença linfo-
proliferativa. A Tabela 9.4 relaciona fatores prognósticos à sobrevida
livre de doença em cinco anos (pacientes vivos com remissão da
doença) entre pacientes com linfoma de Hodgkin. Os sete fatores
prognósticos são:

1) sexo masculino;
2) idade maior que 45 anos;
3) estágio avançado da doença (IV);
4) albumina sérica menor que 4,0 g/dL;
5) hemoglobina menor que 10,5 g/dL;
6) leucócitos maior que 15.000/mL;
7) linfócitos menores que 600/mL ou menores que 8% do

total de leucócitos.

Quanto maior o número desses fatores, até um máximo de
cinco, menor é a taxa de pacientes vivos com remissão da doença.

TABELA 9.4 — Relação entre número de fatores prognósticos e evolução
livre da doença de Hodgkin

No de fatores prognósticos Sobrevida livre de insucesso
presentes em 5 anos (%)

0 84
1 77
2 67
3 60
4 51
5 42
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Tem-se, assim, uma relação objetiva entre achados clínico-

laboratoriais e a taxa esperada de pacientes vivos com remissão
da doença ao final de cinco anos.

Um outro exemplo da influência de múltiplos fatores prog-
nósticos na sobrevida pode ser observado na Figura 9.6, que ilustra
a curva de sobrevida de pacientes com AIDS de acordo com seu
estádio prognóstico. Para essa doença, foi atribuído um ponto à
presença de cada um dos seguintes fatores prognósticos:

1) diarréia grave ou albumina sérica menor que 2 g/dL;
2) déficit neurológico;
3) pO2 menor ou igual a 50 mm Hg;
4) hematócrito menor que 30%;
5) contagem de linfócitos menor que 150/mL;
6) contagem de leucócitos menor que 2.500/mL;
7) contagem plaquetária menor que 14.000/mL.

De acordo com o escore total dos fatores prognósticos, os
pacientes foram classificados em estádio I (0 ponto), estádio II (1
ponto) e estádio III (2 pontos ou mais), apresentando diferentes
curvas de sobrevida para cada estádio. Assim, para pacientes do
estádio I houve sobrevida maior (mediana de 11,6 meses), quando
comparados a pacientes do estádio II (sobrevida mediana de 5,1
meses) e estádio III (sobrevida mediana de 2,1 meses).

FIGURA 9.6 — Curvas de sobrevida de pacientes com AIDS em diferentes
estádios prognósticos (I, II e III)
Fonte: Adaptado de Fletcher, Fletcher e Wagner (1996).
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CONCLUSÃO

Quantificações exatas, expressas em porcentagens, foram
desenvolvidas na tentativa de traduzir o que se deve esperar da
evolução de várias doenças — seja da história natural, seja do cur-
so clínico. Taxas como letalidade, sobrevida em cinco anos, sobrevi-
da observada, resposta, remissão e recidiva são objeto de análise
de numerosos trabalhos originais a cada dia na literatura científica
mundial. Nesse sentido, cabe ao profissional de saúde conhecer e
dominar tais análises para estar apto a deixar claro ao paciente o
que se deve esperar da doença e do tratamento, quando proposto.
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