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Resumo

A análise de sobrevivência, ou análise de sobrevida, pode ser descrita como um ramo
da estat́ıstica utilizado para analisar caracteŕısticas e fatores temporais até a ocorrência
de determinado evento. É utilizada em diversas áreas quando o objetivo do estudo é o
tempo até a ocorrência do evento ou o risco de ocorrência deste evento no tempo, como,
neste caso, o óbito por neoplasia trofoblástica gestacional. A principal caracteŕıstica deste
tipo de estudo é a presença de dados censurados, que são observações parciais de alguns
indiv́ıduos.

Neste trabalho será utilizado um banco de dados de mulheres com Neoplasia Tro-
foblástica Gestacional, coletados numa pesquisa que está sendo realizada na Maternidade
Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mil trezentos e setenta e uma mulheres
foram acompanhadas e foram selecionadas 9 caracteŕısticas consideradas importantes para
serem analisadas: a idade da paciente, a dosagem de hCG pré-tratamento, a histologia
da Neoplasia Trofoblástica Gestacional, a gestação antecedente, o estadiamento a partir
da Federação internacional de Ginecologia e Obstetŕıcia, o escore prognóstico, o intervalo
entre o término da gravidez e o ińıcio do tratamento, se houve quimiorresistência e se o
tratamento foi feito fora do Centro de Referência.

As caracteŕısticas destas pacientes são analisadas a partir da técnica de análise de
sobrevivência com enfoque clássico: utilizando abordagens não-paramétrica a partir do
estimador de Kaplan-Meier e paramétrica, utilizando o modelo probabiĺıstico lognormal
pois apresentou melhor aderência comparado aos modelos exponencial, weibull e gama.

A partir da análise descritiva analisa-se que menos de 5% das pacientes apresenta-
ram histologia por MOLA invasora ou tumor trofoblástico do śıtio placentário, gravidez
antecedente ectópica ou a termo/pré-termo e estadiamento FIGO I ou IV, o que pode
prejudicar o resultado final. Como resultado da análise frequentista obteve-se que a idade
da paciente, a gestação antecedente e o local de tratamento são variáveis não significativas
para modelar o tempo de sobrevivência.

É importante considerar que os resultados não refletem à população de mulheres com
a doença, mas à população que tem acesso a Centros de Referência.

Para todas as análises foi utilizado o software estat́ıstico RStudio.

Palavras-chaves: Análise de Sobrevivência; Letalidade; Epidemiologia; Coriocarcinoma;
Gravidez; Mola; Neoplasias Trofoblásticas; Doença Trofoblástica Gestacional; Modelagem
Paramétrica
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10 Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para hCG p. 65
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12 Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para

gestação antecedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 65
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hCG Gonadotrofina Coriônica Humana
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1 Introdução

1.1 Motivação

Apesar de ainda ser pouco conhecida tanto pela população quanto por muitos médicos,

a Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) começou a receber mais atenção em território

nacional a partir de meados do século XX. Em 1959 foi criado o primeiro Centro de

Referência para o tratamento normatizado das doenças do Trofoblasto, esse número foi

crescendo até que em 2017 haviam 39 Centros de Referência (CR) espalhados pelo páıs.

Em 2016 foi criada a Comissão Nacional Especializada em Doença Trofoblástica Gestaci-

onal da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetŕıcia

(FEBRASGO, 2017, [1]). Porém, como apontado por Cardoso (2017, [2]) diferente do

Reino Unido, por exemplo, onde todas as pacientes são inclúıdas em um registro nacio-

nal, mesmo com tamanho crescimento em sua visibilidade e importância, no Brasil não

há um registro nacional de suas portadoras.

A origem da DTG não está clara, porém de acordo com Cardoso (2017, [2]), conforme

defendido por Berkowitz e Goldstein (2009, [3]), “a origem da DTG parece ser game-

togênese e fertilização anormais, além da transformação maligna do tecido trofoblástico”.

Sua forma benigna, classificada como a mola hidatiforme (MH), pode ser dividida em

mola hidatiforme completa (MHC) e mola hidatiforme parcial (MHP); já a sua forma

maligna, classificada como neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), divide-se em mola

invasora, coriocarcinoma (metastática), tumor trofoblástico de śıtio placentário (TTSP,

recidivante) e tumor trofoblástico epitelioide (TTE) (CARDOSO, 2017, [2]). Cardoso

(2017, [2]), Braga et. al. (2018, [4]) entre outros apontam que a estimação da taxa de

incidência no Brasil seja de 1 a cada 200-400 gestações e que cerca de 7 a 25% de seus

casos sejam malignos, essa taxa é cerca de 5 a 10 vezes maior que a referente à Europa

e Estados Unidos. Apesar de apresentar um risco para a vida e fertilidade das mulheres,

tem uma alta taxa de cura, enfatizando a importância do diagnóstico precoce.

O diagnóstico correto da Mola Hidatiforme é de grande importância, pois a mola
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hidatiforme completa apresenta mais risco de evolução para sua forma maligna que a

mola hidatiforme parcial, o que é explicado pela sua natureza androgenética1. Porém,

o diagnóstico correto da MHP é mais dif́ıcil do que o da MHC, dado que esta pode ser

facilmente confundida com outras enfermidades (CARDOSO, 2017, [2]).

Segundo Viggiano (2014, [5]), “na mola hidatiforme completa não há embrião, [...].

Já na mola hidatiforme parcial há desenvolvimento inicial do embrião”. Isto porque na

primeira situação a fecundação é feita por um óvulo sem material genético e um esperma-

tozoide haploide, ou seja, todos os genes são de origem paterna (dissomia uniparental); já

na segunda situação a fecundação é feita por um óvulo com material genético e dois es-

permatozoides ou por um espermatozoide com ocorrência de duplicação dos cromossomos

(diploide), causando triploidia ou até tetraploidia (ANDRADE, 2009, [6]).

Originadas do tecido trofoblástico placentário, a DTG tem como marcador biológico-

hormonal o hCG2, gonadotrofina coriônica humana, um hormônio produzido durante a

gravidez que pode ser detectado pelo plasma e urina. Quando a paciente apresenta ńıveis

muito altos deste hormônio (acima de 200.000mUI/ml), desconfia-se de DTG (MAR-

QUES, 2012, [7]). Se após o término da gravidez o tecido trofoblástico persistir, pode

transformar-se em sua forma maligna, a NTG.

A MHP é dif́ıcil ser diagnosticada, pois pode ser confundida com outras doenças.

Técnicas mais robustas podem ser necessárias, como imuno-histoqúımica, um método de

localização de ant́ıgenos em tecidos e biologia molecular. Esse é um dos motivos que

dificultam a criação de um ı́ndice populacional de letalidade da doença, já que além disso

é dif́ıcil mensurar o número total de gestações, denominador que é considerado por Smith

(2003, [8]) como o mais adequado para os cálculos (CARDOSO, 2017, [2]).

Após o diagnóstico é necessário esvaziar o tecido e o seguimento molar, uma técnica

bastante utilizada é a de vácuo-aspiração3, por apresentar menor risco de complicações.

É recomendado evitar a curetagem4 no ińıcio do procedimento, pois apresenta alto risco

de perfuração (ANDRADE, 2009, [6]). Posteriormente é muito importante fazer um

acompanhamento para diagnosticar a remissão instantânea5 ou uma posśıvel evolução

para NTG. Na literatura estima-se que é necessário mensurar o ı́ndice de hCG no sangue

a cada uma ou duas semanas, até que obtenham 3 resultados negativos consecutivos

1Ser de natureza androgenética quer dizer que são compostas por genoma exclusivamente paterno.
2Hormônio utilizado nos testes de gravidez de farmácia.
3Técnica que consiste em retirar o conteúdo uterino através de um dispositivo que faz a sucção.
4Técnica que consiste em retirar o conteúdo uterino com o aux́ılio de uma cureta; raspagem.
5A remissão instantânea é quando existe uma redução acentuada no grau de desenvolvimento de uma

doença.
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(inferior a 5 UI/L), em seguida a periodicidade muda para exames mensais por mais 6

meses. Como o hCG é um hormônio que é produzido na gravidez é importante que a

mulher não inicie outra gestação no peŕıodo de acompanhamento.

Além do risco de evolução para NTG, a gravidez molar em si já pode apresen-

tar risco de óbito, principalmente em páıses em desenvolvimento, pois pode apresentar

complicações como hemorragias, pré-eclâmpsia precoce, hipertireoidismo, śındrome de

angústia respiratória, coagulação intravascular disseminada, embolização trofoblástica ou

complicações no esvaziamento uterino (CARDOSO, 2017, [2]). Na literatura é posśıvel

observar que nos casos que decorrem em morte houve um diagnóstico e/ou esvaziamento

uterino tardio.

Pelos artigos dispońıveis pode-se perceber que com a evolução da medicina o ı́ndice

de cura aumentou consideravelmente, já que facilitou o diagnóstico, com o ultrassom, por

exemplo, e melhorou o tratamento. Evidenciando que o diagnóstico precoce da forma

maligna da DTG, a NTG, é de extrema importância pela sua grande possibilidade de

cura e preservação da capacidade reprodutiva.

A NTG é classificada a partir da distribuição anatômica da neoplasia e sistema de

escore de risco sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Se o escore for menor ou

igual a 6 é uma doença de baixo-risco para monoquimioterapia; e caso contrário, alto-

risco, sendo necessário tratamento com quimioterapia de múltiplos agentes. Sendo assim,

o tratamento quimioterápico deve ser feito a partir da classificação da NTG (CARDOSO,

2017, [2]). Andrade (2009, [6]) aponta que em alguns casos pode ser necessário fazer

a histerectomia6, técnica pouco empregada que é oferecida para as pacientes cujo risco

de doença invasora é maior, esclarece que “A histerectomia elimina o risco da doença

invasora, mas não o de doença metastática”.

Cardoso (2017, [2]) comparou as variáveis numéricas utilizando o teste de comparação

de médias (teste t) ou teste de Wilcoxon, e as variáveis categóricas utilizando o teste qui-

quadrado. Também foi abordado o modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox.

Em seu estudo foi observado que a idade média da paciente é igual para as que atingiram

o óbito e as que não atingiram o óbito e o percentual das pacientes que apresentaram

quimiorresistência é estatisticamente semelhante para os dois grupos. Na análise de risco

também foi apresentado que as diferentes dosagens de hCG não são estatisticamente

significantes para os grupos apresentados. Todas as outras variáveis estudadas na referida

Tese que serão abordadas neste trabalho tiveram ind́ıcios de associação para o desfecho.

6Técnica que consiste na remoção de parte ou totalidade do útero.
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Quanto as variáveis não abordadas neste trabalho, Cardoso (2017, [2]) indicou como

importantes a influência do tratamento quimioterápico; a doença em sua forma me-

tastática, excluindo à pelve; e a realização de cirurgia, não importando o tipo. Ainda,

Cardoso (2017, [2]) aponta para a necessidade de se analisar os fatores associados com o

tempo até o óbito em mulheres com a referida doença.

Na literatura o método de Análise de Sobrevivência é muito utilizado em epidemiologia

para identificar fatores que influenciam no óbito. Ao conhecer melhor os fatores pode-

se então prevenir e/ou tratar as enfermidades para melhorar a qualidade de vida dos

pacientes. Este método será introduzido na próxima seção e aprofundado na Seção 2.1.

1.2 Metodologia para dados censurados

Com o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas estat́ısticas e da ciência da com-

putação, a Análise de Sobrevivência cresceu muito no final do século passado. Podendo

também ser chamada de análise de sobrevida, é descrita por Kleinbaum e Klein (1996, [9])

como uma coleção de procedimentos estat́ısticos para análise de dados cuja variável res-

posta é o tempo de ocorrência de um evento de interesse, este evento é chamado de falha

ou desfecho. Por exemplo, para Carvalho et. al. (2011, [10]) é “uma classe de modelos

quantitativos estocásticos utilizados para analisar caracteŕısticas e fatores temporais até

a ocorrência de determinado evento”.

Apesar deste termo ser usado em situações epidemiológicas, a técnica da Análise de

Sobrevivência pode ser usada em outras áreas. Em engenharia, por exemplo, é deno-

minado de confiabilidade, onde o foco do estudo são os produtos e seus componentes.

Ademais, é utilizada em ciências sociais, criminologia, demografia etc. O foco deste es-

tudo é na área epidemiológica, sendo assim todos os termos utilizados serão referentes a

este ramo.

Na epidemiologia é habitual encontrar três dimensões de tempo. A primeira dimensão

é a idade do indiv́ıduo, a segunda é a duração de um evento e a terceira é o tempo

calendário (CARVALHO et. al., 2011, [10]). Como já foi apresentado, esta análise é feita

quando o tempo é o objeto de interesse, tempo este que pode ser interpretado de diferentes

formas: o peŕıodo até a ocorrência do desfecho, como por exemplo até a recidiva de um

tumor; ou o risco de ocorrência de um evento por unidade de tempo, como o risco a cada

dia de um recém-nascido prematuro falecer após o nascimento.

A Análise de Sobrevivência tem como uma importante caracteŕıstica a presença de
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censura, sendo este seu principal ponto de diferenciação da análise de regressão e pla-

nejamento de experimentos (COLOSIMO e GIOLO, 2014, [11]). Censura é quando há

observações parciais dos dados, quando não há a data de ocorrência, pois o desfecho

de interesse não ocorreu durante o peŕıodo do estudo (CARVALHO et. al., 2011, [10],

COLOSIMO e GIOLO, 2014, [11]). Por exemplo, neste estudo tem-se a letalidade como

desfecho, se uma paciente alcançar a remissão após um ano de gravidez sabe-se que a leta-

lidade referente a NTG para ela é maior que um ano, então o ideal é que suas informações

não sejam descartadas.

Dada a caracteŕıstica dos dados e os objetivos deste trabalho, apresentados na Seção

1.3, será utilizada a metodologia da Análise de Sobrevivência, recém apresentada e apro-

fundada na Seção 2.1, para o estudo da letalidade da doença trofoblástica gestacional,

apresentada na Seção 1.2. Este tipo de estudo proporciona uma análise dos fatores tendo

o tempo até o óbito como variável resposta e se mostrou de grande importância na lite-

ratura epidemiológica.

No Caṕıtulo 3 os resultados são apresentados, utilizando a abordagem clássica. Pos-

teriormente, no Caṕıtulo 4, têm-se as conclusões e considerações finais.

1.3 Objetivos

Como apresentado na Seção 1.1 a doença trofoblástica gestacional não é muito co-

nhecida, ou seja, ainda há diversos estudos a serem feitos, como por exemplo quais carac-

teŕısticas da mulher influenciam na letalidade por NTG. Este trabalho tem como objetivo

principal estudar a letalidade da neoplasia trofoblástica gestacional.

Com enfoque clássico será utilizada a técnica não-paramétrica para analisar quais fa-

tores influenciam na letalidade por NTG e a técnica paramétrica para identificar o modelo

probabiĺıstico que melhor descreve os dados, para corroborar os resultados obtidos ante-

riormente. Serão criados modelos univariados com uma ou mais variáveis sem considerar

a interação entre elas.
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2 Materiais e Métodos

Este caṕıtulo será dividido em duas partes: a primeira sobre a metodologia de estudo

e a segunda sobre as caracteŕısticas do estudo e dos dados. Na Seção 2.1 a metodologia de

Análise de Sobrevivência é descrita, tanto sua teoria quanto suas diferentes abordagens:

clássica não-paramétrica (2.1.3) e clássica paramétrica (2.1.4). As principais fontes de

informação são Carvalho et. al. (2011, caṕıtulos 1 à 5, [10]) e Colosimo e Giolo (2014,

caṕıtulos 1 à 4, [11]).

Na última Seção, 2.2, serão apresentadas as caracteŕısticas do estudo: o tipo de dese-

nho, a origem e caracteŕıstica dos dados e os software utilizados.

2.1 Análise de Sobrevivência

A metodologia de Análise de sobrevivência pode ter abordagem clássica ou bayesiana,

no enfoque clássico (ou frequentista), um dos principais conceitos é o prinćıpio da repe-

tibilidade, ou seja, é considerada a variabilidade que seria observada caso o experimento

fosse repetido, sob as mesmas condições, por uma quantidade suficientemente grande de

vezes. Esse conceito de repetição do processo aleatório compõe duas definições muito

importantes, o valor p e o intervalo de confiança (BARNETT e DOBSON, 2008, [12],

caṕıtulo 12).

Um intervalo de confiança de 95% é o intervalo que contém o verdadeiro valor em

95% das repetições, ou seja, o intervalo não contém o verdadeiro valor em 5% das vezes.

O valor p é a probabilidade de observar um valor igual ou mais extremo que o valor

observado, ou seja, a probabilidade do verdadeiro valor não estar dentro do intervalo de

confiança, dado que a hipótese nula está correta.

Nas próximas seções serão aprofundados os conceitos básicos, funções básicas, técnicas

descritivas e técnicas paramétricas de Análise de sobrevivência com enfoque clássico, único

enfoque utilizado neste trabalho.
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2.1.1 Conceitos básicos

Os modelos de sobrevivência, assim como qualquer modelo de regressão, são compos-

tos por uma variável resposta, covariáveis explicativas, função de ligação e estrutura de

erro. Porém, como apresentado no Caṕıtulo 1, o que diferencia a Análise de Sobrevivência

de outros métodos estat́ısticos é a presença de censura.

Neste tipo de estudo defende-se que todos os dados devem ser utilizados para fazer a

análise estat́ıstica. Colosimo e Giolo (2014, [11]) apresentam dois motivos para justificar

este procedimento, “(i) mesmo sendo incompletas, as observações censuradas fornecem

informações sobre o tempo de vida dos pacientes e (ii) a omissão das censuras no cálculo

das estat́ısticas de interesse pode acarretar em conclusões viciadas”.

Segundo Carvalho et. al. (2011, [10]) a censura é dividida em três grupos, especi-

ficados abaixo. Sendo T uma variável aleatória que representa o tempo até o desfecho,

este constitúıdo pelo tempo inicial, pela escala de medida e pelo evento de interesse, e L

e U variáveis aleatórias que representam respectivamente o limite inferior e superior do

intervalo observado.

1. Censura à direita: quando não ocorreu o desfecho até o término do estudo, ou seja,

L < T .

2. Censura à esquerda: quando o desfecho ocorreu antes do tempo observado, ou seja,

T ≤ U .

3. Censura intervalar: quando o desfecho ocorre durante o tempo observado, mas não

há certeza do tempo exato (considerando a unidade de tempo previamente definida),

ou seja, L ≤ T < U .

A censura pode ser classificada conjuntamente em informativa e não informativa. A

censura informativa é quando ocorre em razão do desfecho, como, por exemplo, o abandono

do tratamento devido a piora do paciente, ou quando não há informação sobre o motivo da

sáıda do paciente, ou seja, quando não há certeza que não é uma censura não informativa.

A censura não informativa é quando o motivo da perda da informação não tem relação

ao desfecho.

Em Colosimo e Giolo (2014, [11]) além das classificações anteriores a censura é dividida

em:
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1. Censura do tipo I e tipo II: quando alguns indiv́ıduos não apresentaram o evento de

interesse até o término do estudo, tipo I, término este que é um peŕıodo previamente

estabelecido ou após atingir uma quantidade pré-definida de desfechos, tipo II.

2. Censura do tipo III: quando o indiv́ıduo é retirado do estudo sem apresentar o

desfecho.

A censura e o desfecho podem ser representados pela variável indicadora δi, como a

seguir:

δi =

{
1 se T ≤ C , ou seja, é um desfecho,

0 se T > C , ou seja, é uma censura,

sendo C uma variável aleatória independente a T que representa o tempo até a censura,

e δi é interpretado como a ocorrência ou não do desfecho do indiv́ıduo i.

Geralmente os dados de sobrevivência para cada indiv́ıduo i são representados pelo

par (ti, δi). Caso haja covariáveis xi, sua representação fica (ti, δi,xi), e no caso de não

ser um dado pontual, mas de sobrevivência intervalar, tem-se (li, ui, δi,xi).

Além da censura há o truncamento, outro tipo de dado incompleto, porém este ocorre

quando todos os dados do indiv́ıduo são exclúıdos do estudo. Para mais, ocorre quando

não atinge-se o desfecho no intervalo previamente determinado. O truncamento também

é classificado em truncamento à direita ou à esquerda, estes seguindo a mesma lógica

de classificação que a censura. O truncamento à direita ocorre quando o desfecho não

ocorreu até o término do estudo, e o truncamento à esquerda quando o desfecho ocorreu

antes do ińıcio do estudo.

Essas condições de exclusão de dados podem superestimar ou subestimar o risco,

respectivamente. Como a censura e o truncamento podem introduzir viés ao modelo é

necessário sempre utilizar alguns métodos para amenizá-lo, como, por exemplo, predefinir

o perfil dos pacientes aceitos no estudo, o tempo do estudo e as causas da censura e do

truncamento, além de posteriormente utilizar medidas descritivas para comparar os perfis

dos pacientes censurados ou truncados.

Os desenhos de estudo que possibilitam este tipo de análise são os estudos observa-

cionais, como o de coorte, descritivo e caso-controle; ou de intervenção, como o cĺınico

aleatorizado, já que são desenhos que possibilitam o acompanhamento dos indiv́ıduos por

um peŕıodo, consequentemente, o acompanhamento até o desfecho.

Uma forma de representar a coorte aberta procurando que não haja perda de in-
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formação é, ao invés de registrar (ti, δi), registrar (Ii, Fi, δi), sendo Ii e Fi o momento de

ingresso e de sáıda do indiv́ıduo i no estudo, respectivamente, no tempo calendário.

Os dados de pacientes com DTG que serão estudados contém apenas censuras do tipo

I e III, não contém censura do tipo II pois não era de interesse da pesquisadora consultar

uma quantidade pré-definida dos dados, como é explicado melhor na Seção 2.2. Também

só há censura à direita, ou seja, a paciente não foi a óbito até o término do estudo, todas

as censuras são informativas, pois as pacientes sáıram do estudo porque entraram em

remissão ou não há informação sobre sua sáıda.

2.1.2 Funções básicas

Em Carvalho et. al (2011, [10]) o tempo até o desfecho, T , é descrito como uma

variável aleatória cont́ınua positiva com função de densidade de probabilidade denominada

f(t). Esta função pode ser interpretada como a probabilidade de um indiv́ıduo sofrer o

desfecho em um intervalo instantâneo de tempo:

f(t) = lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t)

∆t
, (2.1)

em que ∆t é um acréscimo de tempo que tende a 0.

Se não houver censura, ou seja, se todos os pacientes atingirem o desfecho durante o

peŕıodo do estudo, a função f(t) pode ser estimada calculando-se:

f̂m(t) =
Nm(t)

(N)×∆m

, (2.2)

onde m é o intervalo de tempo para o qual se calcula a função de densidade; N é o número

total de ocorrências; Nm(t) é o número de ocorrências no intervalo de tempo m e ∆m é a

amplitude do intervalo de tempo m.

Normalmente T é representado pela função de sobrevivência, S(t), ou pela função de

risco, λ(t). A função de sobrevivência é uma das principais funções do estudo de Análise

de Sobrevivência, ela consiste na probabilidade de uma observação sobreviver pelo menos

o tempo t, definida como:

S(t) = P (T ≥ t).

Assim como a função de densidade, se não houver censura a função de sobrevivência
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para o intervalo de tempo m pode ser estimada calculando-se:

Ŝm(t) =
Rm(t)

N
, (2.3)

onde Rm é o número de pessoas sob o risco no ińıcio do intervalo de tempo m.

Devido a sua natureza, esta função é tipicamente monótona não-crescente. Ela é

resultante da função de distribuição acumulada, F (t), que é a probabilidade de uma

observação falhar até o tempo t, a expressão assume a seguinte forma:

S(t) = P (T ≥ t)

= 1− P (T < t)

= 1− F (t).

Como dito, a função de sobrevivência é a probabilidade de sobreviver pelo menos o

momento t, com isso também é posśıvel encontrar a probabilidade do desfecho ocorrer em

um intervalo de tempo [t1, t2), como expressa a seguir:

P (t1 ≤ T < t2) = P (T < t2)− P (T < t1)

= [1− P (T ≤ t1)]− [1− P (T ≤ t2)]

= S(t1)− S(t2).

A função de sobrevivência pode ser usada para comparar o tempo de vida entre dois ou

mais grupos distintos de pacientes, assim como a relação entre o tempo e a sobrevivência

dos mesmos, ou seja, pode-se encontrar o tempo para os percentis ou a porcentagem de

pacientes que sobreviveram em determinado peŕıodo.

Já a função de risco (hazard) é definida em Colosimo e Giolo (2014, [11]) como a

probabilidade da observação chegar ao desfecho em um intervalo de tempo [t1, t2) sendo

que o desfecho não ocorreu antes de t1, não esquecendo de considerar a medida do inter-

valo. Porém, Carvalho et. al. (2011, [10]) ressalta que λ(t) não é uma probabilidade, é

uma taxa. Uma forma simplista de provar isto é observando que λ(t) pode atingir valores

maiores que 1.

Originada do resultado de S(t1)− S(t2), a também chamada de taxa de incidência é

descrita como:

S(t1)− S(t2)

(t2 − t1)S(t1)
.
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Por questões matemáticas o intervalo pode ser redefinido de [t1, t2) para [t, t + ∆t),

fazendo a expressão anterior tomar a seguinte forma:

S(t)− S(t+ ∆t)

∆tS(t)
.

Ao assumir ∆t próximo de 0 tem-se a taxa de risco instantânea no tempo t dado que

o desfecho não ocorreu até o tempo t, sendo definida como:

λ(t) = lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t|T ≥ t)

∆t
. (2.4)

No caso particular onde nenhum dado foi censurado, pode-se estimar λ(t) calculando-

se:

λ̂m(t) =
Nm(t)

Rm(t)×∆m

. (2.5)

Além disso, a função de risco está relacionada com a função de sobrevivência, com a

função de densidade de t, f(t), e/ou com a função de probabilidade acumulada de t, F (t):

1. A partir da definição 2.4:

λ(t) = lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t|T ≥ t)

∆t

= lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t, T ≥ t)

∆tP (T ≥ t)

= lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t)

∆tP (T ≥ t)

=
1

P (T ≥ t)
lim

∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t)

∆t

=
f(t)

S(t)
.

2. A partir da relação anterior:
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(a)

λ(t) =
f(t)

S(t)

=
1

S(t)
f(t)

= − 1

S(t)

d

dt
(1− F (t))

=
1

S(t)

d

dt
S(t)

= − d

dt
ln(S(t)).

(b)

λ(t) =
f(t)

S(t)

=
f(t)

1− F (t)
.

A função de risco λ(t) é muito útil para explicar a distribuição de sobrevivência dos

pacientes, ela descreve as mudanças da taxa de falha com o tempo. Essa função pode

ter diversos formatos, pode ser crescente, constante, decrescente e até mesmo mudar essa

classificação de acordo com o tempo. Um exemplo interessante é a função de risco para

o tempo de vida dos seres humanos, ela é uma combinação de curvas onde é inicialmente

decrescente pois a taxa de risco instantânea de um recém nascido é maior do que a de

uma criança de 5 anos, por exemplo; até que fica quase constante, pois a taxa de risco

instantânea de um adulto não é alterada com o tempo; e finalmente é crescente, pois na

terceira idade a taxa de risco instantânea aumenta conforme o tempo. Por causa dessa

caracteŕıstica é conhecida como a curva da banheira.

Da taxa de risco instantânea é fornecida a taxa de risco acumulada, Λ(t), que é definida

como:

Λ(t) =

∫ t

0

λ(u)du. (2.6)

Assim como λ(t), na ausência de dados censurados a função Λ(t) pode ser estimada

calculando-se:

Λ̂m(t) =
m−1∑
k=1

λ̂k(t)×∆k, (2.7)

onde ∆k é a amplitude do intervalo de tempo k.

As funções 2.2, 2.3, 2.5 e 2.7 são estimadores para o intervalo de tempo m, logo, não
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são instantâneas como suas respectivas definições.

Assim como a função de risco instantâneo, a função de risco acumulado também tem

associações com a função de sobrevivência, partindo de sua definição tem-se que:

Λ(t) =

∫ t

0

λ(u)du

=

∫ t

0

−d
du

ln(S(u))du

= −ln(S(t)).

Apesar de não ser utilizada na prática, a taxa de falha acumulada é uma função

muito importante. Na estimação não paramétrica Λ(t) apresenta um estimador com

propriedades ótimas e é muito útil para estimar a taxa de falha, λ(t), enquanto esta é

dif́ıcil de ser estimada.

Além das funções, outras caracteŕısticas importantes de se estimar são o tempo médio

de vida, tm e a vida média residual, vmr(t), esta que é o restante médio de vida esperado

dado que o paciente sobreviveu até o momento t. Ambos são encontrados a partir de

técnicas básicas de integração.

2.1.3 Técnicas descritivas

A análise descritiva é o primeiro passo para começar o estudo dos dados, com suas

técnicas pode-se resumı́-los e entendê-los de forma a ser melhor trabalhado. Como men-

cionado anteriormente, o diferencial das técnicas de Análise de Sobrevivência é a possibi-

lidade de trabalhar com dados censurados. Contudo, a presença de censura impossibilita

a utilização de técnicas tradicionais neste processo descritivo. As medidas que envolvem

a média ou algumas técnicas gráficas são impossibilitadas de serem feitas. Consequente-

mente, é necessário adaptar este estudo inicial para o tipo de dados trabalhados, como

utilizar o gráfico de dispersão, por exemplo, pois mesmo que sua interpretação seja difi-

cultada ao haver dados censurados, ele continuará gerando informações descritivas válidas

para o estudo.

Contudo, o principal componente da análise descritiva para Análise de Sobrevivência

é a função de sobrevivência, ou seja, ao estimá-la pode-se então obter algumas estat́ısticas

de interesse, como os quantis. Na estimação não paramétrica não há suposição sobre a

distribuição do tempo de sobrevivência, logo, não são estimados parâmetros estat́ısticos

(SPRENT e SMEETON, 2007, [13]).



2.1 Análise de Sobrevivência 25

Para Renganathan (2016, [14]), a técnica não-paramétrica apresenta como benef́ıcios o

seu método simples de estimação do tempo de sobrevivência e sua utilidade ao comparar

graficamente um ou mais grupos. Porém apresenta como limitação a falta de controle

direto sobre as variáveis de estudo e sua não utilidade quando há uma variável de interesse

dependente do tempo.

O modo mais simples de estimar a função de sobrevivência sem desconsiderar os dados

censurados é pelo estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier. A curva de sobrevivência

de Kaplan-Meier é definida como a probabilidade do indiv́ıduo sobreviver em um deter-

minado momento t, dado que o tempo é dividido em pequenos intervalos, já que neste

estimador o conceito de tempo é baseado no tempo até a ocorrência de um determinado

evento. Nesse tipo de análise é necessário assumir três condições (GOEL e KHANNA,

2010, [15]):

i) Os indiv́ıduos censurados tem as mesmas perspectivas de sobrevivência que aqueles

que continuam no estudo;

ii) A probabilidade de sobrevivência é atemporal para aqueles que ingressaram no

estudo em momentos diferentes;

iii) Os eventos ocorreram no momento espećıfico.

Também chamado de estimador produto, o estimador de Kaplan-Meier (KM) é uma

adaptação da função de sobrevivência da Equação 2.3. Porém, ele utiliza os conceitos de

independência e de probabilidade condicional. A probabilidade de sobrevivência no tempo

t é condicional a sobrevivência em cada peŕıodo anterior, logo, pelos conceitos apresenta-

dos, a probabilidade de sobrevivência é o produto das probabilidade de sobrevivência nos

tempos anteriores[10]. Assim, o estimador de KM fica definido como:

Ŝkm(t) =
R(t1)−∆N(t1)

R(t1)
× R(t2)−∆N(t2)

R(t2)
× · · · × R(tm)−∆N(tm)

R(tm)

=
∏
j:tj≤t

R(tj)−∆N(tj)

R(tj)

=
∏
j:tj≤t

1− ∆N(tj)

R(tj)
.

Pode-se apresentar o estimador de Kaplan-Meier na sua forma recursiva:

Ŝkm(tj) = Ŝkm(tj−1)× R(tj)−∆N(tj)

R(tj)
,
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onde R(tj) é o número de pessoas no grupo de risco no tempo tj, ou seja, é o número de

pessoas que sobreviveu até pelo menos o tempo tj. Por exemplo, no tempo t = 0, R(0)

é o total de pacientes que iniciou o estudo, em t = t1, R(t1) é o total de pacientes que

iniciou o estudo retirando os óbitos e censuras do momento anterior; ∆N(tj) é o número

total de eventos ocorridos em tj.

A curva de sobrevivência do estimador de Kaplan-Meier tem formato de escada, per-

manecendo constante até a ocorrência de um evento. A altura de cada degrau depende da

quantidade de observações que chegou ao desfecho e da quantidade de pessoas no grupo

de risco.

Algumas importantes propriedades do estimador são (COLOSIMO e GIOLO, 2014,

[11]):

i) É não viciado para grandes amostras;

ii) É fracamente consistente;

iii) Converge assintoticamente para um processo gaussiano 1;

iv) É o estimador de máxima verossimilhança de S(t).

Como as funções básicas de Análise de Sobrevivência tem relações entre si, como

já demonstrado, pode-se estimá-las utilizando a função de sobrevivência estimada pelo

método de Kaplan-Meier. Ou seja, para o risco acumulado pode-se utilizar a relação

Λ(t) = −ln(S(t)), logo:

Λ̂km(t) = −ln(Ŝkm(t)). (2.8)

Apesar do estimador de Kaplan-Meier ser o mais visto na literatura, outro método

de estimação muito utilizado em Análise de Sobrevivência é o estimador de Nelson-Aalen

para a função de risco acumulado, Λ(t). O estimador de Nelson-Aalen e de Kaplan-Meier

tem várias propriedades similares, algumas importantes propriedades do estimador são:

i) Para amostras grandes as estimativas dos dois estimadores são bem próximas (CAR-

VALHO et. al, 2011, [10], COLOSIMO e GIOLO, 2014, [11]);

ii) É melhor que o estimador de Kaplan-Meier para pequenas amostras (CARVALHO

et. al, 2011, [10]);

1Modelo cont́ınuo onde para todo ponto há uma associação com uma variável aleatória com distribuição
normal.
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iii) Ŝna(t) ≥ Ŝkm(t) (COLOSIMO e GIOLO, 2014, [11]).

Porém, como especificado nas Seções 2.2 e 3.1, o tamanho da amostra é grande, logo,

o estimador de Nelson-Aalen não será utilizado neste trabalho. Para mais informações

sobre este estimador indica-se os trabalhos de Carvalho et. al (2011, [10]) e de Colosimo

e Giolo (2014, [11]).

Ao realizar um estudo de sobrevivência tem-se como objetivo construir intervalos de

confiança e testar hipóteses para S(t), para isso é preciso avaliar a precisão dos estima-

dores. A variância assintótica de Ŝkm(t) é estimada pela fórmula de Greenwood:

V̂ ar(Ŝkm(t)) = [Ŝkm(t)]2
∑
j:tj<t

N(tj)

R(tj)(R(tj)−N(tj))
. (2.9)

Como é um estimador assintoticamente gaussiano, segue seu intervalo de confiança

aproximado para 100(1−α)%, em que α é o ńıvel de significância e z o valor da distribuição

normal padrão:

Ŝkm(t)± zα/2
√
V̂ ar(Ŝ(t)). (2.10)

Portanto, ao utilizar esse intervalo de confiança pode-se encontrar valores menores

que 0 e/ou maiores que 1, e ao trabalhar com probabilidades isto não faria sentido. Logo,

para resolver esse problema, é preciso utilizar uma transformação de Ŝkm(t), como, por

exemplo, Û(t) = log[−log(Ŝ(t))], que tem variância assintótica estimada por:

V̂ ar(Û(t)) =

∑
j:tj<t

N(tj)

R(tj)(R(tj)−N(tj))[∑
j:tj<t

log(
R(tj)−N(tj)

R(tj)

]2

=

∑
j:tj<t

N(tj)

R(tj)(R(tj)−N(tj))[
logŜ(t)

]2 .

Portanto, seu intervalo aproximado de 100(1− α)% de confiança é:

[Ŝkm(t)]
exp

{
±zα/2
√
V̂ ar(Û(t))

}
. (2.11)

2.1.3.1 Comparação dos estimadores não-paramétricos

Em Análise de Sobrevivência um dos objetivos é comparar a sobrevivência entre

dois ou mais grupos, para, por exemplo, saber se uma medicação é realmente eficaz no

tratamento de uma doença. Para isso é necessário verificar se as curvas são diferentes e,
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no caso de 3 ou mais curvas, quais diferem. Diferente de outras linhas de estudo, neste

tipo de análise não existem muitos métodos para a realização de comparações, então uma

possibilidade é fazer testes dois a dois utilizando o método de Bonferroni, para controlar

o erro do tipo I (COLOSIMO e GIOLO, 2014, [11]).

O primeiro método de comparação de curvas de sobrevivência é o teste de log-rank, a

teoria por trás dele define que para testar se as curvas de sobrevivência são iguais, basta

testar se a curva de incidência é igual. Este teste tem como hipótese nula o risco ser o

mesmo em todos os grupos para cada estrato, ou seja:

H0 : λ1(t) = λ2(t) = · · · = λk(t), (2.12)

onde k é o número de estratos. Se a hipótese nula for rejeitada significa que, em pelo

menos um momento, pelo menos uma curva tem diferença significativa em relação a outra.

Para entender melhor o teste de log-rank basta pensar nele como uma versão do

teste qui-quadrado de Pearson, um tipo de teste assintótico para proporção. Se n é

suficientemente grande, a estat́ıstica de Pearson é dada por:

χ2 =
n∑
j=1

(Oj − Ej)2

Ej
∼ χ2

1 (2.13)

O primeiro passo para a realização do teste é calcular os valores esperados, neste caso

o número de eventos esperados para cada estrato k é dado por:

Ek(t) = N(t)
Rk(t)

R(t)
, (2.14)

onde Rk(t) é o número de pessoas em risco no estrato k no tempo t. Ao comparar somente

2 estratos utiliza-se apenas os dados de um estrato, já que o outro tem valor complementar.

Nesse caso:

χ2

log-rank =
(O1 − E1)2

V ar(O1 − E1)
∼ χ2

1, (2.15)

onde V ar(O1 − E1) =
∑
t

R1(t)R2(t)∆N(t)[R(t)−∆N(t)]

R(t)2[R(t)− 1]
. (2.16)

Partindo do teste de log-rank originou-se o teste de Peto, a ideia dele é, assim como

no de log-rank, comparar os valores observados com os valores esperados dos estratos para

cada momento. Porém, neste teste, os valores iniciais são considerados mais informativos

do que os restantes, já que nele é concentrada a maior parte dos dados. Por isso é dado

um peso maior aos tempos menores. Sua estat́ıstica é similar à de log-rank, Equação 2.15,
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e sua variância é ponderada pelo quadrado da função de sobrevivência, porém

O1 − E1 =
∑
tj

S(tj)[O1(tj)− E1(tj)] (2.17)

2.1.4 Técnicas Paramétricas

Em Carvalho et. al. (2011, [10]), a estimação não-paramétrica é dita possuir tantos

“parâmetros”quanto intervalos de tempo. Na estimação de Kaplan-Meier e Nelson-Aalen

não é posśıvel estimar o efeito das variáveis ou covariáveis influenciadoras, mas apenas

comparar as curvas de sobrevivência. Porém, um modelo de regressão tem como objetivo

estimar os efeitos das covariáveis sobre uma variável resposta, sendo necessária a aplicação

de técnicas paramétricas ou semiparamétricas, esta segunda classe de modelos não será

utilizada neste estudo.

Na modelagem paramétrica escolhe-se uma distribuição e identifica-se um modelo de

regressão, tais como: linear, poisson, exponencial, loǵıstico, entre outros. Em análise

de sobrevivência tem-se o mesmo racioćınio, porém a distribuição tem que incorporar as

caracteŕısticas deste tipo de estudo, como o seu tipo de variável resposta e a presença de

dados censurados.

Para Renganathan (2016, [14]) a técnica paramétrica apresenta como benef́ıcios que

quando a função de risco é estimada corretamente, este método é eficiente e é um método

que possibilita a predição e a análise.

A variável resposta tempo de sobrevivência é cont́ınua não negativa e pode apresentar

assimetria. Logo, é preciso encontrar distribuições que abranjam essas caracteŕısticas.

Muitos autores apresentam e utilizam as distribuições Exponencial, Weibull e Log-normal,

pois elas já abrangem majoritariamente grande parte dos estudos. Porém, caso necessário,

é posśıvel utilizar outras distribuições como a Gama, Gama Generalizada, Loǵıstica, entre

outras.

Na literatura, a distribuição Exponencial é muito utilizada em estudos de confi-

abilidade de sistemas eletrônicos devido a sua caracteŕıstica de “perda de memória”, ou

seja, sua função de risco é constante. Na epidemiologia essa presunção não faz sentido, já

que o fato do indiv́ıduo envelhecer já altera naturalmente seu risco de morte. As funções

de densidade de probabilidade considerando o parâmetro α, de sobrevivência, de risco e

de risco acumulado da distribuição exponencial são apresentadas nas equações 2.18, 2.19,
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2.20 e 2.21 respectivamente.

f(t) = αexp(−αt), (2.18)

S(t) = 1− F (t) = 1− (1− exp(−αt)) = exp(−αt), (2.19)

λ(t) =
f(t)

S(t)
=
αexp(−αt)
exp(−αt)

= α, (2.20)

Λ(t) = −ln(S(t)) = αt, (2.21)

sendo t ≥ 0 e α > 0.

Apesar das suas caracteŕısticas, a função Exponencial pode ser válida para estudos de

curto acompanhamento, quando o risco pode ser considerado aproximadamente constante.

Diferente da Exponencial, a função de risco da distribuição Weibull não é ne-

cessariamente constante, ela pode ser monótona crescente ou decrescente. Devido a essa

caracteŕıstica é uma distribuição muito utilizada na área biomédica. As funções de densi-

dade de probabilidade considerando os parâmetros α e γ, de sobrevivência, de risco e de

risco acumulado são apresentadas nas equações 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25 respectivamente.

f(t) = γαγtγ−1exp(−(αt)γ), (2.22)

S(t) = 1− F (t) = 1− (1− exp((−αt)γ)) = exp((−αt)γ), (2.23)

λ(t) =
f(t)

S(t)
=
γαγtγ−1exp(−(αt)γ)

exp((−αt)γ)
= γαγtγ−1, (2.24)

Λ(t) = −ln(S(t)) = (−αt)γ−1, (2.25)

sendo t ≥ 0, α > 0 e γ > 0

A função de risco pode ter sua forma definida pelo parâmetro γ, como especificado a
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seguir:

γ < 1 a função de risco decresce,

γ > 1 a função de risco cresce,

γ = 1 a função de risco é constante.

Pode-se observar que a distribuição Exponencial é um caso particular da Weibull com

parâmetros α e γ = 1.

A distribuição Log-normal, assim como a Weibull, não tem risco constante. Porém,

diferente da Weibull, não tem risco monótono; o risco é crescente, atinge um valor máximo

e depois é decrescente. Ela é tal que a transformação exponencial de T segue uma distri-

buição normal com parâmetros µ e σ2. A função de densidade de probabilidade conside-

rando os parâmetros µ e σ é apresentada na Equação 2.26 abaixo.

f(t) =
1√
2πσ

exp

[
−1

2

(
ln(t)− µ

σ

)2
]
, (2.26)

sendo t ≥ 0, µ ∈ R e σ > 0.

Já as funções de sobrevivência, de risco e de risco acumulado não apresentam uma

forma anaĺıtica expĺıcita, sendo assim, são apresentadas pela Equação 2.27 e/ou são re-

sultantes das equações apresentadas na Seção 2.1.2.

S(t) = 1− F (t) = 1− Φ

(
ln(t)− µ

σ

)
, (2.27)

sendo t ≥ 0, µ ∈ R e σ > 0.

Além das distribuições citadas, as distribuições Gama e Gama Generalizada vem

se mostrando de grande ascendência no estudo de Análise de Sobrevivência, porém, ainda

são mais utilizadas na área de confiabilidade. A função de risco da distribuição Gama

é monótona, assim como a da Weibull, entretanto ela converge para uma constante. As

funções de densidade de probabilidade e de sobrevivência da Gama são apresentadas nas

equações 2.28 e 2.29, respectivamente; As funções de risco e risco acumulado podem ser

encontradas a partir das equações na Seção 2.1.2.

f(t) =
1

Γ(k)αk
tk−1exp

{
−
(
t

α

)}
, (2.28)
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S(t) =

∫ ∞
t

1

Γ(k)αk
uk−1exp

{
−
(u
α

)}
du. (2.29)

A função de densidade de probabilidade da Gama Generalizada é definida por:

f(t) =
γ

Γ(k)αγk
tγk−1exp

{
−
(
t

α

)γ}
. (2.30)

A distribuição Gama Generalizada tem como casos particulares as distribuições apre-

sentadas anteriormente: Exponencial, Weibull, Log-normal e Gama; sua principal carac-

teŕıstica, pois isso a torna muito útil na comparação dos modelos. Essa particularidade

está especificada a seguir:

i) T ∼ Exp(α) se γ = k = 1,

ii) T ∼Weibull(γ, α) se k = 1,

iii) T ∼ Gama(k, α) se γ = 1,

iv) Log-normal se k →∞.

2.1.4.1 Estimação clássica dos parâmetros do Modelo Paramétrico

Todos os modelos apresentados tem medidas desconhecidas, os parâmetros. Para

conseguir ajustar o modelo é necessário estimá-los. Na literatura de modelagem há três

métodos muito utilizados para isto, o método de mı́nimos quadrados (MMQ), o método

de máxima verossimilhança (MMV) e o método de momentos (MMM). Os MMQ e MMM

não são apropriados para estudos de Análise de Sobrevivência, pois não possibilitam a

incorporação dos dados censurados, diferente do MMV.

O MMV obtém os valores dos parâmetros mais prováveis de gerar a amostra obser-

vada. Suponha uma função de densidade de probabilidade f(t) com parâmetro θ, quando

não há censura a função de verossimilhança é dada por:

L(θ) =
n∏
i=1

f(ti) (2.31)

Sendo que o estimador pelo MMV θ̂ é o valor que maximiza a função L(θ).

Quando há censura a função de L(θ) muda conforme a sua classificação (COLOSIMO

e GIOLO, 2014, [11]), como é especificado a seguir:



2.1 Análise de Sobrevivência 33

i) Censura do tipo I (utilizada neste estudo):

L(θ) =
n∏
i=1

(
f(ti)

δiS(ti)
1−δi
)
,

ii) Censura do tipo II:

L(θ) =
n!

(n− r)!

n∏
i=1

(
f(ti)

δiS(ti)
1−δi
)

L(θ) ∝
n∏
i=1

(
f(ti)

δiS(ti)
1−δi
)
,

iii) Censura do tipo aleatória:

L(θ) =
n∏
i=1

(
(f(ti)G(ti))

δi (S(ti)g(ti))
1−δi
)

L(θ) ∝
n∏
i=1

(
f(ti)

δiS(ti)
1−δi
)
.

Sendo n a quantidade de registros, r a quantidade de falhas, g(c) e G(c) as funções de

densidade e de sobrevivência de C, respectivamente.

Em alguns casos as equações não são posśıveis de serem resolvidas analiticamente,

sendo necessária a utilização de pacotes estat́ısticos para a realização de processos itera-

tivos de maximização para a estimação dos parâmetros.

2.1.4.2 Escolha do Modelo Probabiĺıstico

Para Colosimo e Giolo (2014, [11]) escolher corretamente o modelo paramétrico a ser

utilizado é muito importante, um modelo inadequado para os dados pode comprometer

toda a análise estat́ıstica. Caracteŕısticas previamente conhecidas sobre as distribuições,

como algumas já citadas na Subseção 2.1.4 e informações de análises já realizadas ante-

riormente podem não ser suficientes para a escolha de um modelo que se ajuste bem aos

dados.

A melhor forma de escolher o modelo mais adequado é ajustando os modelos pro-

babiĺısticos apresentados e comparando-os com os valores observados, ou seja, com um

modelo não paramétrico. Para isso pode-se usar técnicas gráficas e testes de hipóteses de

modelos encaixados.

O primeiro método gráfico consiste em comparar os valores observados da função de
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sobrevivência, Ŝkm, com os valores ajustados pela função de sobrevivência dos modelos

propostos, Ŝmodelo. Quanto mais próximo de Ŝkm, mais adequado é Ŝmodelo.

O segundo método gráfico consiste em utilizar relações que sejam aproximadamente

lineares, ou seja, “uma transformação que lineariza a função de sobrevivência do modelo

proposto”(COLOSIMO e GIOLO, 2014, [11]). Assim, quanto mais próximo de uma reta

é o resultado final, mais adequado está.

Porém, diferente do primeiro método, este tem “passos individuais”. Ou seja, é preciso

encontrar a transformação ideal para cada modelo. Partindo das funções de sobrevivência

já apresentadas nas Equações 2.19, 2.23 e 2.27, chega-se nas transformações a seguir:

i) Para o modelo Exponencial:

S(t) = exp

{
−
(
t

α

)}
−log[Ŝkm(t)] =

t

α
=

(
1

α

)
t.

ii) Para o modelo de Weibull:

S(t) = exp

{
−
(
t

α

)γ}
−log[S(t)] =

(
t

α

)γ
log [−log[S(t)]] = −γlog(α) + γlog(t)

log
[
−log[Ŝkm(t)]

]
= −γlog(α) + γlog(t).

iii) Para o modelo Log-normal:

S(t) = Φ

(
−log(t) + µ

σ

)
Φ−1 (S(t)) =

−log(t) + µ

σ

Φ−1
(
Ŝkm(t)

)
=
−log(t) + µ

σ
.

O terceiro método gráfico consiste em sobrepor os valores esperados da função de

sobrevivência dos modelos propostos já ajustados e os valores observados. Esse método é

muito semelhante ao primeiro, muda apenas a forma de visualização, apesar disso continua

sendo válido dado que métodos gráficos são subjetivos a interpretação do analista.

Dada esta subjetividade uma outra forma de analisar os modelos é por teste de
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hipóteses, as hipóteses a serem testadas são:

H0 : O modelo de interesse é adequado

H1 : O modelo de interesse não é adequado

Este teste é realizado a partir da estat́ıstica da razão de verossimilhança em modelos

encaixados. Para isso é necessário identificar um modelo que tenha como casos particulares

os modelos de interesse, como o Gama Generalizado citado na subseção 2.1.4.

Após o ajuste dos modelos de interesse e do modelo generalizado é necessário obter

o valor do logaritmo das suas funções de verossimilhança. Barnett e Dobson (2008, [12])

citam a estat́ıstica da razão de verossimilhança obtida da seguinte forma:

TRV = −2log

[
L(θ̂M)

L(θ̂G)

]
= 2

[
logL(θ̂G)− logL(θ̂M)

]
, (2.32)

sendo L(θ̂G) e L(θ̂M) o logaritmo das funções de verossimilhança do modelo generalizado

e do modelo de interesse, respectivamente. TRV , sob H0, tem aproximadamente uma

distribuição qui-quadrado com n(θ̂G)−n(θ̂M) graus de liberdade, tal que n(θ̂) é o número

de parâmetros de θ̂.

Porém, pode ser que a partir do resultado dessas análises ateste-se que nenhum mo-

delo é adequado. Quando isso ocorre pode-se procurar modelos mais flex́ıveis, com mais

parâmetros, tentar uma análise semi-paramétrica ou totalmente não-paramétrica.

Também pode ocorrer de concluir que dois ou mais modelos são igualmente bons, isto

pode ocorrer quando o tamanho da amostra e/ou o número de falhas é pequeno. Neste

caso as conclusões dos modelos são similares, podendo apresentar diferença nas caudas

das distribuições.

2.1.4.3 Modelos de Regressão Paramétricos

Como introduzido no Caṕıtulo 1 e na Subseção 2.1.4, uma das motivações de um

estudo epidemiológico é a identificação de fatores que influenciam na sua variável res-

posta. Para isso é necessário o aux́ılio da modelagem paramétrica ou semi-paramétrica,

tornando-se posśıvel incluir as covariáveis na análise estat́ıstica dos dados. As técnicas não

paramétricas expressas na Seção 2.1.3 são utilizadas para descrição dos dados, mostrando-

se muito interessantes pela sua simplicidade e facilidade de entendimento. Este trabalho

não utilizará a abordagem semi-paramétrica.
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Após a escolha do modelo probabiĺıstico, como apresentado na Subseção 2.1.4.2, é

necessária a estimação de seus parâmetros utilizando o método da máxima verossimilhança

adaptado para dados censurados, na Subseção 2.1.4.1.

Utilizando um modelo de regressão cuja variável resposta é o tempo de sobrevivência,

T , e xi suas covariáveis, tem-se um modelo com um componente aleatório e um compo-

nente sistemático ou estrutural, descrevendo o comportamento da variável resposta e a

relação entre os parâmetros da distribuição de probabilidade e as covariáveis.

A função de risco de um indiv́ıduo no tempo t é:

λ(t|x) = λ0(t)g(xβ), (2.33)

onde β são os coeficientes a estimar e que medem os efeitos das covariáveis, g(·) é uma

função positiva e cont́ınua das covariáveis normalmente usado na forma exp(·) e λ0(t) é o

risco quando g(xβ) = 1.

Para o cálculo dos riscos proporcionais entre dois indiv́ıduos com covariáveis xi e

x∗i tem-se que:

λi(t|x)

λj(t|x∗)
=

λ0(t)g(xβ)

λ0(t)g(x∗β)
=

g(xβ)

g(x∗β)
(2.34)

É importante não confundir os parâmetros da distribuição adotada com os parâmetros

β′s da regressão.

No modelo de regressão Exponencial o parâmetro α é calculado como a seguir:

α(x) = exp(xβ). (2.35)

Logo, as funções de sobrevivência e risco deste modelo são definidas da seguinte forma:

λ(t|x) = α(x) = exp(xβ)

S(t|x) = exp(−α(x)t) = exp(−exp(xβ)t).

No modelo de regressão Weibull o parâmetro α é calculado como no modelo de

regressão Exponencial, α(x) = exp(xβ). Como o interesse é utilizar modelos de riscos

proporcionais o parâmetro γ é considerado constante quanto as covariáveis, caso contrário

não é um modelo de riscos proporcionais. Suas funções de sobrevivência e risco são
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indicadas a seguir:

λ(t|x) = γtγ−1α(x)γ

λ(t|x) = γtγ−1exp(xβ)γ

S(t|x) = exp(−(α(x)t)γ)

S(t|x) = exp(−(exp(xβ)t)γ)

2.1.4.4 Seleção do modelo

Em Modelos Lineares Generalizados existem técnicas próprias para comparação de

modelos paramétricos encaixados, como o teste da razão de verossimilhança, o teste de

Wald, a estat́ıstica Deviance, entre outros. Algumas dessas técnicas podem ser utilizadas

com os modelos paramétricos de Análise de sobrevivência.

O teste da razão de verossimilhanças já foi apresentado na Subseção 2.1.4.2, porém

para comparar modelos baseados nos parâmetros da distribuição adotada. Entretanto,

este teste também pode ser utilizado para a comparação dos modelos a partir da mudança

das suas covariáveis, ou seja, os parâmetros da regressão. Para encontrar a estat́ıstica de

teste basta entender logL(θ̂C) como logL(θ̂G) e logL(θ̂R) como logL(θ̂M), apresentados na

subseção citada. Ou seja, logL(θ̂C) e logL(θ̂R) são os logaŕıtmos das funções de verossi-

milhança do modelo completo e reduzido. E neste caso as hipóteses são:

H0 : O modelo reduzido é adequado,

H1 : O modelo reduzido não é adequado.

Já a estat́ıstica de Wald testa a significância de cada variável dentro do modelo

ajustado, tendo como hipótese nula e alternativa:

H0 : βj = 0,

H1 : βj 6= 0.

E sua estat́ıstica de teste é dada por:

zj =
β̂j√

V ar(β̂j)
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que, sob a hipótese nula, tem distribuição normal com parâmetros µ = 0 e σ = 1.

A Deviance (D) é a estat́ıstica do log da razão de verossimilhança, tem como hipótese

nula o modelo reduzido ser tão adequado quanto o modelo maximal. Ela é definida por

D = 2log

[
L(β̂MAX/t)

L(β̂/t)

]
= 2

[
ln(L(β̂MAX/y))− ln(L(β̂/y))

]
,

que sob a hipótese nula tem distribuição χ2
n−p

Esta estat́ıstica possibilita a obtenção de outras abordagens para o teste de qualidade

de ajuste, porém elas não serão discutidas aqui.

Assim como na escolha do modelo probabiĺıstico na Seção 2.1.4.2, para auxiliar na

escolha das covariáveis do modelo paramétrico pode-se utilizar métodos gráficos. O ter-

ceiro método apresentado é muito útil para a comparação das curvas de sobrevivência,

baseado na sobreposição entre os modelos não-paramétricos e paramétricos defende que

quanto mais próximo o modelo paramétrico estiver do não-paramétrico, melhor.

Quando há muitas covariáveis, ajustar todos os modelos e compará-los um por um se

torna inviável, por isso em pacotes estat́ısticos existem rotinas automáticas que selecionam

as covariáveis consideradas estatisticamente adequadas.

Colosimo e Giolo (2014, [11]) apresentam uma estratégia para quando há o intuito

de maior mediação do analista, baseada em uma proposta de Collet. Esse passo a passo

pode ser encontrado no Anexo A. A escolha das covariáveis para o modelo de regressão

paramétrico será feita com esta abordagem.

2.1.4.5 Interpretação dos coeficientes estimados

Não é posśıvel fazer uma interpretação direta dos parâmetros dos coeficientes estima-

dos do modelo ajustado pois a variável resposta encontra-se na escala logaŕıtmica. Logo,

uma das propostas de interpretação é utilizar a razão de tempos medianos (RTM). Ou

seja, para uma covariável binária tem-se que:

RTM =
t0,5(x = 1, β̂)

t0,5(x = 0, β̂)
= exp(β̂), (2.36)

para uma variável com mais de dois ńıveis todos os ńıveis são comparados com o ńıvel

base.

Com isso, interpreta-se que o tempo mediano de sobrevivência quando x = 1 é exp(β̂)
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vezes o tempo mediano de sobrevivência quando x = 0.

Esta relação abrange os casos de covariáveis categóricas e até mesmo cont́ınuas, porém

as covariáveis são representadas por variáveis indicadoras.

2.2 Materiais

O desenho utilizado no atual estudo foi o de coorte aberta, colaborativo, retrospectivo

de base hospitalar e sua resposta é de natureza longitudinal. Os dados originais foram

coletados a partir de consultas a banco de dados, prontuários e protocolos médicos de

pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional acompanhadas em Centros de Referência

brasileiros. Para mais informações sobre como foi feita a coleta dos dados é indicado

consultar Cardoso (2017, [2]).

É importante frisar que devido ao tipo de coleta as estat́ısticas aqui encontradas não

refletem os dados populacionais, e sim a população que faz acompanhamento em Centros

de Referências Brasileiros.

Foram coletadas informações de 1371 pacientes portadoras de NTG que tenham atin-

gido a remissão ou o óbito2. O banco de dados foi feito no programa Microsoft Excel e

suas variáveis originais encontram-se no Anexo B.

Para análises iniciais foi pedido a pesquisadores da área para selecionar algumas

variáveis que eles considerassem importantes. O fato de analisar apenas as variáveis

abaixo não descarta que as outras variáveis devem ser utilizadas em análises futuras.

Sendo assim, neste estudo serão analisadas apenas as variáveis na Tabela 1. As categorias

das variáveis idade e dosagem de hCH pré-tratamento foram obtidas da Tese de Cardoso

(2017, [2]).

Para todas as análises deste estudo foi utilizado o software open-source RStudio,

versão 3.5.1. Foram utilizadas as funções pré-existentes deste software ou funções dos

pacotes de Therneau (2015, [16]) para análise não-paramétrica, Jackson (2016, [17]) para

análise paramétrica e Kassambara e Kosinski (2019, [18]) para gerar os gráficos das curvas

de sobrevivência.

2Via Cardoso (2017): “Todos os casos de pacientes portadoras de NTG acompanhadas nos CR serão
inclúıdos”, seguindo alguns critérios especificados na sua tese.
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Tabela 1: Variáveis cĺınicas, histológicas e terapêuticas coletadas das pacientes utilizadas
no presente estudo

Id Variável Tipo de variável
V1 Idade da paciente (anos): ≤ 19

anos, entre 20 e 39 anos, ≥ 40
anos

Categórica ordinal

V2 Dosagem de hCG (UI/L) pré-
tratamento: ≤ 1.000, 1.000 −
10.000, 10.000 − 100.000,≥
100.000

Categórica ordinal

V3 Histologia da NTG: sem histo-
logia, mola invasora, coriocarni-
noma, TTSP, TTE

Categórica nominal

V4 Gestação antecedente: mola hi-
datiforme, abortamento, prenhez
ectópica, gestação a termo/pré-
termo

Categórica nominal

V5 Estadiamento FIGO: I, II, III, IV Categórica ordinal
V6 Escore prognóstico (≤ 6; 7-12;

≥13)
Categórica ordinal

V7 Intervalo entre término da gravi-
dez e o ińıcio do tratamento (se-
manas)

Numérica cont́ınua

V8 Quimiorresistência: sim, não Categórica binária
V9 Tratamento fora do CR: sim, não Categórica binária
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3 Resultados

Na próxima Seção, 3.1, há a análise descritiva dos dados, uma forma de entendê-los

superficialmente e encontrar motivadores. Na Seção 3.2 há a análise “descritiva”da meto-

dologia de Análise de Sobrevivência, a não-paramétrica, é posśıvel encontrar o estimador

de Kaplan-Meier ajustado e os testes de igualdade das curvas. O estudo com a aborda-

gem clássica é completado na Seção 3.3 com a análise paramétrica, onde é definido um

modelo probabiĺıstico apropriado e a partir dele é analisado o efeito de cada variável no

tempo de sobrevivência, para então ser determinado um modelo apenas com as variáveis

consideradas significativas.

3.1 Análise Descritiva

Foram acompanhadas 1371 pacientes, desde seu primeiro registro em um CR até o

óbito ou recisão, das quais 80 foram a óbito devido a NTG. Porém, não foi obtido o

tempo de sobrevivência de 47 pacientes, sendo 4 que alçancaram o óbito devido a NTG.

Em função disso apenas na análise descritiva que foram utilizados os dados das pacientes

sem a informação de tempo de sobrevivência, Seção 3.1. Porém, para as outras seções que

utilizam a técnica de análise de sobrevivência, estes dados faltantes foram desconsiderados,

totalizando 1324 mulheres, a tabela com a análise descritiva para estes dados encontra-se

no Anexo C. Para todo o trabalho o tempo é medido em semanas.

Pode-se obervar que apenas 80 pacientes, 5,835%, atingiram o desfecho, o óbito da

mulher devido a neoplasia trofoblástica gestacional. É importante lembrar que as pa-

cientes que faleceram mas cuja causa do óbito difere da NTG foram classificadas como

truncamento, sendo assim, seus dados até a sua morte não são considerados no estudo.

Pela Figura 1 pode-se perceber que as pacientes que foram a óbito costumam falecer

em tempos menores, ou seja, permanecem menos tempo no estudo do que as restantes.

Este gráfico adequa-se mais a um papel de motivador do que de análise, pois mesmo sendo

de uma abordagem extremamente simples consegue refletir que há ind́ıcios de diferença
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no tempo de sobrevivência.

Figura 1: Boxplot do tempo de sobrevida das pacientes

As caracteŕısticas cĺınicas das pacientes estudadas são apresentadas na Tabela 2, onde

há o número de casos por covariável e sua porcentagem dentro dela. Por exemplo, 35

pacientes com quimiorresistência foram a óbito, o equivalente a 55% das que faleceram1.

A partir da Tabela 2 é posśıvel verificar que houveram poucos registros de pacientes

com MOLA invasora, TTSP, gestação ectópica, gestação a termo/pré-termo e estadia-

mento FIGO I e IV, menos de 5% das pacientes apresentaram estas caracteŕısticas. Por

haver poucos registros a análise final pode ser comprometida, por exemplo, 4 pacientes

apresentaram histologia por TTSP, a qual 1 paciente foi à óbito, 25%. Porém 4 pacientes

representam apenas 0, 29% do total.

Não foram feitos testes para hipótese de igualdade de caracteŕısticas dos grupos de

pacientes que foram a óbito ou não, porém entende-se que seria uma análise válida, por

mais que espere-se que grande parte destes testes corrobore o resultado da hipótese da

igualdade de curvas, vice-versa. Porém, seria uma análise da incidência de óbito para as

pacientes com NTG, assim como Cardoso(2017, [2]) fez em seu estudo, apresentado na

Seção 1.1.

Na literatura destaca-se um fator muito importante para o seguimento ao óbito, o

intervalo entre término da gravidez e ińıcio do tratamento, que pode ser analisado na

Figura 2. Pode-se perceber que as pacientes que atingiram o óbito demoraram mais a

iniciar o tratamento do que as outras.

1Quando há valores faltantes dentro das variáveis eles não são utilizados no cálculo da porcentagem,
por exemplo, se em uma amostra de 100 pacientes 50 tem a caracteŕıstica A, 30 a caracteŕıstica B e 20 não
informaram, considera-se que 62, 5% das pacientes fazem parte do grupo A, não 50%. Mais informações
sobre os dados faltantes no Anexo D.
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Tabela 2: Caracteŕısticas cĺınicas das pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional
óbitos não-óbitos total

variável n % n % n %
Idade
6 19 anos 12 15,00 239 18,51 251 18,30
Entre 20 e 39 anos 56 70,00 915 70,88 971 70,82
> 40 anos 12 15,00 137 10,61 149 10,87
Dosagem de hCG pré-tratamento
6 1.000 1 1,28 121 9,57 122 9,09
1.000-10.000 16 20,51 347 27,45 363 27,05
10.000-100.000 28 35,90 659 52,14 687 51,19
> 100.000 33 42,30 137 10,84 170 12,67
Histologia
Sem histologia 39 48,75 1182 91,56 1.221 89,06
MOLA invasora 3 3,75 17 1,31 20 1,46
Coriocarcinoma 37 46,25 89 6,89 126 9,19
TTSP 1 1,25 3 0,23 4 0,29
Gravidez antecedente
Pós-molar 54 68,35 1.170 91,12 1.224 89,80
Abortamento 8 10,13 80 6,23 88 6,46
Gestação ectópica 2 2,53 5 0,40 7 0,51
Gestação a termo/pré-termo 15 18,99 29 2,26 44 3,23
Estadiamento
I 10 12,50 1.103 85,57 1.113 81,30
II 9 11,25 30 2,32 39 2,85
III 40 50,00 140 10,86 180 13,15
IV 21 26,25 16 1,24 37 2,70
Escore prognóstico
Baixo risco 26 33,33 1.210 94,02 1.236 90,55
Alto risco 52 67,67 77 5,98 129 9,45
Quimiorresistência
Não 29 45,31 182 14,30 211 15,78
Sim 35 54,69 1.091 85,70 1.126 84,22
Tratamento fora do CR
Não 27 33,75 53 4,11 80 5,84
Sim 53 66,25 1.238 95,89 1.291 94,16

Figura 2: Boxplot do intervalo entre o término da gravidez e o ińıcio do tratamento
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3.2 Análise Não-paramétrica

Para a estimação não-paramétrica foram assumidas as três condições citadas na

subseção 2.1.3. Nela também foram apresentadas as propriedades dos estimadores de

Kaplan-Meier e Nelson-Aalen, que foram analisadas conforme as caracteŕısticas dos da-

dos estudados para escolha dentre eles. Como está sendo estudada uma amostra con-

siderada grande, foi optado por utilizar o estimador de Kaplan-Meier para estimação

não-paramétrica.

O pacote survminer para criação de gráficos no estilo ggplot2 proporciona a impressão

dos valores do teste de Log-rank próximo as suas estimativas. Com ele foram criadas

curvas de sobrevivêncua de Kaplan-Meier para cada variação das variáveis categóricas e

foram efetuados os testes de hipóteses de igualdade entre elas. Com o pacote survival foi

realizado o teste de Peto para corroborar as análises.

Apenas para idade das pacientes não foi rejeitada a hipótese de igualdade entre as

curvas de sobrevivência, Figura 3, com valor-p de 0,44. Todas as outras variáveis apre-

sentaram valor-p menor que 0,0001, logo, em pelo menos um momento t ao menos uma

curva de risco é diferente das demais. Os gráficos se encontram no Anexo E.
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Figura 3: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de idade

Ou seja, quase todas as variáveis influenciam no tempo de sobrevida da paciente

quando as outras variáveis não são levadas em consideração. A partir destes resultados

foram efetuadas análises gráficas e teste de peto retirando as curvas que parecem grafica-

mente mais divergentes para identificar se elas que influenciam na rejeição da hipótese de

igualdade:

i) Para a covariável hCG tem-se que as pacientes que se encaixam na categoria mais

elevada costumam ter menos tempo de sobrevida, Figura 7. Analisando as curvas

de dosagem de hCG < 100.000 aparenta-se que elas são iguais, o que é corroborado

pelo valor-p de 0, 2 referente ao teste de igualdade.

ii) As pacientes sem histologia costumam ter maior sobrevida, ilustradas na Figura

8, já as pacientes com MOLA invasora, Coriocarninoma e TTSP não rejeitam a

hipótese de que suas curvas de sobrevivência são semelhantes, com valor-p de 0, 7.

iii) As pacientes que tiveram MOLA ou abortamento na gestação anterior parecem ter

curvas de sobrevivência semelhantes, hipótese que é rejeitada pelo valor-p de 0, 04,

ou seja, há evidências que em pelo menos um momento t ao menos uma curva

de risco é diferente das demais. Porém, com valor-p de 0, 7 aceita-se a hipótese

de igualdade entre as curvas de sobrevivência das pacientes que tiveram prenhez

ectópica e gravidez pré-termo/a termo na gestação anterior. A Figura 9 indica que

este segundo grupo tem a probabilidade de sobreviver até o tempo t menor que o

primeiro grupo citado.

iv) A partir da Figura 10 entende-se que quanto maior o estadiamento do FIGO, “pior”a

curva de sobrevivência.
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v) As pacientes cujo escore é de alto risco chegam a ter metade da probabilidade de

sobrevivência que as de baixo risco, vide Figura 11.

vi) As pacientes com quimiorresistência tem mais probabilidade de atingir o óbito do

que as que não tem, vide Figura 12.

vii) As pacientes que fizeram o tratamento dentro do CR tem expectativa de sobrevida

maior do que as que fizeram tratamento fora do CR, vide Figura 13.

Porém, essas afirmações são apenas especulações baseadas nos resultados dos testes

de diferença e em análise gráfica. Para enriquecer os resultados na seção a seguir é apre-

sentada a análise paramétrica visando chegar em um modelo probabiĺıstico que descreva

suficientemente o tempo até o óbito da mulher devido a NTG.

3.3 Análise Paramétrica

Para a escolha do modelo paramétrico foram testados três modelos de ajuste dos dados

de sobrevivência, o Exponencial, o Weibull e o Log-normal, todos utilizando o pacote

survival. O modelo Exponencial tem risco constante, quando na teoria do problema atual

esta premissa não faz sentido, já sendo um fator para eliminação deste modelo. Nas

análises gráficas das Figuras 4 e 5 os modelos Weibull e Log-normal são considerados

similares.

Figura 4: Primeira análise gráfica para seleção da distribuição do modelo de Sobrevivência

Com a desclassificação do modelo Exponecial foi feita mais uma análise gráfica, Figura

6, que corrobora com os resultados anteriores sobre a posśıvel semelhança dos modelos de

Weibull e Log-normal.
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Figura 5: Segunda análise gráfica para seleção da distribuição do modelo de Sobrevivência

Figura 6: Terceira análise gráfica para seleção da distribuição do modelo de Sobrevivência

Com o pacote flexsurv foram ajustadas uma distribuição Gama e uma Gama Gene-

ralizada, esta segunda para fazer testes de adequação dos modelos encaixados. Como é

posśıvel ver pelos valores-p do teste da razão de verossimilhança da Tabela 3 abaixo, os

modelos Exponencial, Weibull e Gama rejeitam a hipótese nula de adequação dos mo-

delos, logo, há evidências estatisticamente significantes que os modelos citados não são

adequados. O teste de hipóteses do modelo Gama foi feito para descartar a possibilidade

dele ser um modelo adequado, mesmo não tendo sido feitas as análises gráficas2.

Como nas análises gráficas não houveram ind́ıcios de haver alguma diferença estatisti-

camente significante entre os modelos Weibull e Log-normal, porém no teste de hipóteses

apenas o modelo Log-normal mostrou-se adequado dado o ńıvel de significância de 0, 05,

será usado o modelo Log-normal para a modelagem paramétrica usando enfoque clássico.

Inicialmente foi utilizado o processo introduzido na subseção 2.1.4.4 e especificado

2Não foi feita a análise gráfica do modelo Gama, apenas o teste de hipóteses, pois mesmo estando
em ascenção na literatura os outros modelos continuam abrangindo majoritariamente as caracteŕısticas
necessárias para cada estudo
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Tabela 3: Valor-p dos testes de modelos encaixados utilizando uma Gama Generalizada
Modelo ajustado L(θ) TRV GL valor-p do teste
Gama Generalizado -617,213 - - -
Exponencial -676,0844 117,742 2 < 0, 0001
Weibull -622,7928 11,1588 1 0,0008
Log-normal -617,1579 -0,1110 1 1
Gama -623,3441 12,2613 1 0,0005

no Anexo A para a seleção das covariáveis, porém já utilizando o modelo Log-normal.

Não foram utilizados os nomes das variáveis, mas sim seus códigos identificadores. Seus

resultados encontram-se nas Tabelas 4 e 5.

No Passo 1 verifica-se quais modelos com apenas uma covariável é melhor que o modelo

nulo. Todos rejeitam a hipótese nula (modelo nulo ser tão significante quanto o ajustado),

menos a variável V1, idade da paciente.

Tabela 4: Seleção de covariáveis usando o modelo Log-normal (Metodologia clássica)
Passos Modelo −2logL(θ) TRV Valor-p
Passo 1 Nulo * - -

V1 1232,413 1,903 0,168
V2 1169,673 48,709 < 0, 001
V3 1162,42 71,896 < 0, 001
V4 1176,458 39,365 < 0, 001
V5 1034,998 199,203 < 0, 001
V6 1066,89 151,488 < 0, 001
V7 1151,354 33,786 < 0, 001
V8 998,609 28,984 < 0, 001
V9 1168,66 65,656 < 0, 001

* Não foi colocado o valor pois devido aos valores faltantes o modelo nulo muda para cada covariável

As estimativas dos parâmetros dos modelos Lognormais ajustados com apenas uma

covariável encontram-se no Anexo F. Além disso, também constam os erros padrões, a

estat́ıstica de teste z e o valor-p do teste de significância individual de Wald. A partir das

tabelas referidas as interpretações dos resultados obtidos são:

i) O tempo mediano até o óbito das pacientes com hCG < 1.000 é aproximadamente

semelhante ao das pacientes com hCG nas faixas [1.000,10.000] e [10.000,100.000],

que são maiores que o tempo mediano até o óbito das pacientes com hCG ≥ 100.000.

Porém o valor p do teste de Wald para as faixas [1.000,10.000] e [10.000,100.000]

deram muito próximos a 0,05, ou seja, a interpretação pode ser equivocada neste

caso, necessitando de mais testes para reafirmação.

ii) As pacientes sem histologia tem tempo mediano até o óbito similar ao tempo medi-

ano das pacientes com histologia TTSP, porém maior que as pacientes com MOLA
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invasora e coriocarcinoma.

iii) As pacientes que na gestação anterior tiveram gravidez pós-molar apresentam tempo

mediano até o óbito próximos ao tempo mediano das pacientes que tiveram aborta-

mento ou gestação ectópica, porém maior que as pacientes com gestação antecedente

a termo/pré-termo. Assim como ocorreu na análise sobre a hCG, o valor p do teste

de Wald para abortamento e gestação ectópica como antecedentes são próximos a

0,05, necessitando de mais testes para reafirmação

iv) O tempo mediano de sobrevida do estadiamento FIGO II e III são 0,002 vezes o

tempo mediano de sobrevida do I, e aproximadamente 10 vezes maior que do IV.

v) As pacientes com escore prognóstico de baixo risco apresentam 925 vezes o tempo

mediano das pacientes com escore prognóstico de alto risco.

vi) A cada semana de intervalo entre o término da gravidez e o ińıcio do tratamento, o

tempo mediano diminui em aproximadamente 8%.

vii) O tempo mediano das pacientes com quimiorresistência é aproximadamente 2% das

sem quimiorresistência.

viii) As pacientes que se tratam fora do CR tem tempo mediano de 0, 2% do tempo

mediano das que se tratam no CR.

Os outros 5 passos do processo especificado identificam quais variáveis são significa-

tivas para o modelo final.

Com esta abordagem as covariáveis que são consideradas significativas e são utilizadas

no modelo final são:

i) Dosagem de hCG (UI/L) pré-tratamento;

ii) Histologia da NTG;

iii) Estadiamento FIGO;

iv) Escore prognóstico;

v) Intervalo entre o término da gravidez e o ińıcio do tratamento (em semanas);

vi) Quimiorresistência.
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Tabela 5: Seleção de covariáveis usando o modelo Log-normal (Metodologia clássica)
Passos Modelo −2logL(θ) TRV Valor-p
Passo 2 V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 785,511 - -

V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 808,0712 22,560 < 0, 001
V2 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 801,672 16,161 < 0, 001
V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 786,527 1,016 0,313
V2 + V3 + V4 + V6 + V7 + V8 + V9 821,133 35,622 < 0, 001
V2 + V3 + V4 + V5 + V7 + V8 + V9 795,519 10,008 0,002
V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V8 + V9 797,695 12,183 < 0, 001
V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V9 921,306 135,794 < 0, 001
V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 785,843 0,331 0,565

Passo 3 V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 786,988 - -
V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 + V4 785,843 1,146 0,285
V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 786,527 0,461 0,497

Passo 4 V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 786,988 - -
V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 + V1 786,394 0,593 0,441

Passo 5 V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 786,988 - -
V3 + V5 + V6 + V7 + V8 809,603 22,616 < 0, 001
V2 + V5 + V6 + V7 + V8 803,432 16,444 < 0, 001
V2 + V3 + V6 + V7 + V8 825,373 38,385 < 0, 001
V2 + V3 + V5 + V7 + V8 799,647 12,659 < 0, 001
V2 + V3 + V5 + V6 + V8 813,551 26,563 < 0, 001
V2 + V3 + V5 + V6 + V7 936,362 149,373 < 0, 001

Modelo Final ** V2 + V3 + V5 + V6 + V7 + V8 786,988 - -
** Não foi verificada a possibilidade de inclusão de interação entre as covariáveis

Sendo assim, as covariáveis menos significativas para o modelo são:

i) Idade da paciente, em sua forma categórica;

ii) Gestação antecedente;

iii) Tratamento fora do CR.

As estimativas dos parâmetros do modelo Log-normal ajustado encontram-se na Ta-

bela 6. Além disso, também constam os erros padrões, a estat́ıstica de teste z e o valor-p

do teste de significância individual de Wald.

Como apresentado na Tabela 6, a dosagem de hCG pré-tratamento e o intervalo entre

término da gravidez e o ińıcio do tratamento tem valor p > 0, 05, ou seja, as hipóteses nulas

do teste de Wald(βj = 0) não são rejeitadas, logo, identificamos estas covariáveis como

sendo estatisticamente não significantes para o modelo ajustado. Porém, ao fazer o teste

da razão de verossimilhanças dos modelos com e sem estas variáveis os modelos encaixados

foram considerados estatisticamente menos significantes que os modelos completos, ou

seja, estas variáveis foram consideradas no modelo final. Para possibilitar a comparação

do modelo final e do modelo sem estas variáveis que não foram consideradas significantes,
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as estimativas dos parâmetros do modelo que considera as variáveis histologia da NTG,

estadiamento FIGO, escore prognóstico e quimiorresistência encontra-se no Anexo G.

Ainda na Tabela 6 é posśıvel identificar a razão de tempos medianos das covariáveis, a

coluna exp(Estimativa). Por exemplo, para histologia da NTG por Mola invasora tem-se

que exp(β̂) = 0, 014, ou seja, o tempo mediano de sobrevivência para a paciente com

histologia da NTG por Mola invasora é 0, 014 vezes o tempo mediano de sobrevivência

para a paciente sem histologia.

Tabela 6: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal
Covariável Estimativa exp(Estimativa)

√
V ar z Valor p

Constante 26,509 - 2, 03× 103 0,01 0,990
Dosagem de hCG (UI/L) pré-
tratamento
< 1.000 1 - - - -
1.000− 10.000 -18,061 1, 433× 10−8 2, 03× 103 -0,01 0,993
10.000− 100.000 -17,444 2, 656× 10−8 2, 03× 103 -0,01 0,993
≥ 100.000 -16,609 6, 121× 10−8 2, 03× 103 -0,01 0,993
Histologia da NTG
Sem histologia 1 - - - -
Mola Invasora -4,299 0,014 1,55 -2,77 0,005
Coriocarninoma -0,372 0,689 0,733 -0,51 0,611
TTSP -24,441 2, 43× 10−11 2, 03× 103 0,01 0,990
Estadiamento FIGO
I 1 - - -
II -3,973 0,019 1,161 -3,42 < 0, 001
III -4,039 0,018 0,812 -4,97 < 0, 001
IV -5,549 0,004 1,194 -4,65 < 0, 001
Escore prognóstico
Alto risco 1 - - - -
Baixo risco 3,022 20,53 0,900 3,36 < 0, 001
Intervalo entre término da gravi-
dez e o ińıcio do tratamento

-0,008 0,992 0,013 -0,59 0,553

Quimiorresistência
Sim 1 - - - -
Não 2,052 7,783 0,629 3,26 0,001
Log(scale) 1,274 3,575 0,110 11,58 < 0, 001

Desse modo, interpreta-se que

i) A dosagem de hCG e intervalo entre o término da gravidez e o ińıcio do tratamento

não influenciam na sobrevida das pacientes ao analisar em conjunto com as variáveis

histologia da NTG, estadiamento FIGO, escore prognóstico e quimiorresistência;

ii) Histologia por MOLA invasora e estadiamento FIGO diferente de I podem repre-

sentar a probabilidade de sobrevida menor ou igual a 0,019 vezes à probabilidade

de sobrevida da paciente sem histologia e estadiamento FIGO igual a 1;
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iii) Histologia por coriocarcinoma e TTSP não rejeitam a hipótese nula de Wald de

β = 0, ou seja, as pacientes com estas histologias tem sobrevida semelhante à

paciente sem histologia;

iv) Pacientes com escore prognóstico de baixo risco e sem quimiorresistência tem sobre-

vida maior do que pacientes com escore prognóstico de alto risco e com quimiorre-

sistência.

Porém, ao comparar este modelo com o apresentado no Anexo G é posśıvel verificar

uma divergência na informação da variável histologia, o que pode ser ocasionado pela

quantidade de pacientes que tiveram TTSP.
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4 Conclusão

Este trabalho teve como objetivo estudar a letalidade da neoplasia trofoblástica ges-

tacional, para isso foram feitas análises descritivas e foi utilizada a metodologia de Análise

de Sobrevivência com enfoque clássico e abordagens não paramétrica e paramétrica. Na

análise descritiva foi posśıvel identificar que houveram poucos registros de pacientes com

MOLA invasora, TTSP, gestação ectópica, gestação a termo/pré-termo e estadiamento

FIGO I e IV, menos de 5% do total, o que pode comprometer os resultados.

Como a amostra é considerada grande foi utilizado o estimador de Kaplan-Meier para

estimar a curva de sobrevivência. A partir do resultado destas curvas foram realizados

testes de Peto, cuja hipótese nula é de igualdade entre as curvas de sobrevivência, apenas

a variável idade teve valor p do teste de Peto superior a 0, 05, ou seja, não rejeitou a

hipótese de igualdade. Todas as outras variáveis tem em pelo menos um momento t uma

curva de risco diferente das demais.

Para escolher o modelo probabiĺıstico da abordagem paramétrica foram realizados três

análises gráficas e um teste de modelos encaixados utilizando uma gama generalizada,

todos convergiram para utilização de um modelo lognormal. Após a definição do modelo

testou-se quais modelos com apenas uma variável são melhores que o modelo nulo, todos

os modelos menos o modelo com a idade da paciente não rejeitaram a hipótese de serem

melhores que o modelo nulo, corroborando a análise não-paramétrica.

Para escolha do modelo final foi utilizado o passo a passo do Anexo A. O modelo

final tem como variáveis a dosagem de hCG (UI/L) pré-tratamento, histologia da NTG,

estadiamento FIGO, escore prognóstico, intervalo entre o término da gravidez e o ińıcio

do tratamento (em semanas) e quimiorresistência. Ou seja, a idade da paciente, gestação

antecedente e local de tratamento (dentro ou fora do CR) não são significativas para o

modelo. Porém a hipótese nula do teste de significância individual de Wald não é rejeitada

para os parâmetros referentes as variáveis dosagem de hCG (UI/L) pré-tratamento e

intervalo entre o término da gravidez e ińıcio do tratamento, então foi ajustado um outro
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modelo utilizando as variáveis histologia da NTG, estadiamento FIGO, escore prognóstico

e quimiorresistência, os dois modelos apresentam estimativas próximas.

Logo, quando comparadas com as outras covariáveis analisadas utilizando a aborda-

gem frequentista, a dosagem de hCG pré-tratamento e o intervalo entre o término da

gravidez e o ińıcio do tratamento não são significativos para modelar o tempo de sobre-

vivência das pacientes. Assim como a idade da paciente, a gestação antecedente e se o

tratamento foi feito dentro ou fora do CR.

A análise do modelo frequentista paramétrico é bem próxima da análise frequentista

não-paramétrica, ou seja, mesmo sendo extremamente mais simples, pelo menos neste

caso também traz resultados muito ricos em informação.

Com base na análise não-paramétrica entende-se que quando não analisadas com as

demais covariáveis, hCG > 100.000, estadiamento FIGO IV, escore prognóstico de alto

risco e tratamento fora do CR são variáveis que diminuem significativamente a sobrevida

das pacientes, dado que tem curvas diferentes (a partir do teste de Peto) e, a partir da

análise gráfica, conclui-se que são menores que as demais. O que é reafirmado pela análise

frequentista paramétrica para cada covariável.

O modelo probabiĺıstico lognormal foi apontado como o melhor modelo dentre os

testados, porém não é descartada a necessidade de testar outros modelos que possam ser

mais aderentes a estes dados. Também não é descartada a possibilidade de utilização da

abordagem bayesiana para estudos futuros.

Como foi mencionado no decorrer do trabalho, não há um registro nacional de paci-

entes com DTG, logo, é posśıvel verificar a importância de obter dados sobre as pacientes

com esta doença, ou seja, do conhecimento sobre esta doença, pois quanto mais divul-

gada mais fácil é o diagnóstico e a recomendação da paciente ir a um CR, possibilitando

estudá-la de forma mais acertiva para então retornar este conhecimento a população e

equipe médica, talvez diminuindo a incidência de óbito e melhorando a qualidade de vida

da mulher.

Como os dados utilizados foram obtidos através dos Centros de Referência os resul-

tados não refletem à população de mulheres com DTG, mas à população com acesso a

Centros de Referência brasileiros.
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ser contada. https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/

204-doenca-trofoblastica-gestacional-uma-historia-para-ser-contada.
Acessado em 01/11/2018.

[2] CARDOSO, F. F. O. Letalidade da Neoplasia Trofoblástica Gestacional em Mulhe-
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ANEXO A -- Passos utilizados no processo

de seleção das covariáveis do

modelo paramétrico

Este passo a passo foi inteiramente retirado do livro Análise de Sobrevivência Apli-

cada[11], do Professor Enrico Antônio Colosimo e da Professora Suely Ruiz Giolo.

1. Ajustar todos os modelos contendo uma única covariável. Incluir todas as covariáveis

que forem significativas ao ńıvel de 0,10. É aconselhável utilizar o teste da razão de

verossimilhanças neste passo.

2. As covariáveis significativas no passo 1 são, então, ajustadas conjuntamente. Na

presença de certas covariáveis, outras podem deixar de ser significativas. Conse-

quentemente, ajustam-se modelos reduzidos, excluindo-se uma única covariável de

cada vez. Verificam-se as covariáveis que provocam um aumento estatisticamente

significativo na estat́ıstica da razão de verossimilhanças. Somente aquelas que atin-

girem a significância permanecem no modelo.

3. Ajusta-se um novo modelo com as covariáveis retidas no passo 2. Neste passo, as

covariáveis exclúıdas no passo 2 retornam ao modelo para confirmar que elas não

são significativas.

4. As covariáveis significativas no passo 3 são inclúıdas ao modelo juntamente com

aquelas do passo 2. Neste passo, retorna-se com as covariáveis exclúıdas no passo 1

para confirmar que elas não são estatisticamente significativas.
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5. Ajusta-se um modelo incluindo-se as covariáveis significativas no passo 4. Neste

passo, é testado se alguma delas pode ser retirada do modelo.

6. Utilizando as covariáveis que sobreviveram ao passo 5, ajusta-se o modelo final para

os efeitos principais. Para completar a modelagem, deve-se verificar a possibilidade

de inclusão de termos de interação dupla entre as covariáveis inclúıdas no modelo.

O modelo final fica determinado pelos efeitos principais identificados no passo 5 e

os termos de interação significativos identificados neste passo.
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ANEXO B -- Variáveis cĺınicas, histológicas

e terapêuticas coletadas das

pacientes

Tabela 7: Variáveis cĺınicas, histológicas e terapêuticas coletadas das pacientes
Variável Tipo de variável
Ano de ingresso Categórica nominal
Idade da paciente em anos Numérica cont́ınua e categórica ordinal
Número de gestações prévias Numérica cont́ınua
Número de partos prévios Numérica cont́ınua
Dosagem de hCG (UI/L) pré-tratamento Numérica cont́ınua e categórica ordinal
Histologia da NTG: sem histologia, mola in-
vasora, coriocarcinoma, TTSP, TTE

Categórica nominal

Gestação antecedente: mola hidatiforme,
abortamento, prenhez ectópica, gestação a
termo/pré-termo

Categórica nominal

Estadiamento FIGO: I, II, III, IV Categórica ordinal
Escore prognóstico Numérica cont́ınua e categórica ordinal
Intervalo entre o término da gravidez e o ińıcio
do tratamento (semanas)

Numérica cont́ınua

Presença de metástases Categórica binária
Śıtio das metástases Categórica nominal
Realização de cirurgia Categórica binária
Tipo de cirurgia realizada Categórica nominal
Tratamento quimioterápico inicial Categórica nominal
Quimiorresistência Categórica binária
Tratamento fora do CR Categórica binária
Realização de radioterapia Categórica binária
Ocorrência de óbito Categórica binária

Óbito relacionado a NTG Categórica binária
Idade da paciente no óbito (anos) Numérica cont́ınua
Intervalo entre o ińıcio da quimioterapia e o
óbito (semanas)

Numérica cont́ınua

Tratamento quimioterápico no momento do
óbito

Categórica nominal

Causa do óbito Categórica nominal
Ano do óbito Categórica ordinal
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ANEXO C -- Análise descritiva dos dados

com tempo de sobrevivência

Tabela 8: Caracteŕısticas cĺınicas das pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional
com tempo de sobrevivência

óbitos não-óbitos total
variável n % n % n %
Idade
6 19 anos 11 14,47 227 18,19 238 17,98
Entre 20 e 39 anos 54 71,05 888 71,15 942 71,15
> 40 anos 11 14,47 133 10,66 144 10,87
Dosagem de hCG pré-tratamento
6 1.000 1 1,33 119 9,74 120 9,25
1.000-10.000 16 21,33 337 27,58 353 27,22
10.000-100.000 28 37,33 645 52,78 673 51,89
> 100.000 39 40,01 121 9,90 151 11,64
Histologia
Sem histologia 39 51,32 1147 91,91 1.186 89,58
MOLA invasora 3 3,95 13 1,04 16 1,21
Coriocarcinoma 33 43,42 85 6,81 118 8,91
TTSP 1 1,32 3 0,24 4 0,30
Gravidez antecedente
Pós-molar 50 66,67 1.127 90,81 1.177 89,44
Abortamento 8 10,67 80 6,45 88 6,69
Gestação ectópica 2 2,67 5 0,40 7 0,53
Gestação a termo/pré-termo 15 20,00 29 2,34 44 3,34
Estadiamento
I 10 13,16 1.069 85,79 1.079 81,62
II 9 11,84 30 2,41 39 2,95
III 38 50,00 131 10,51 169 12,78
IV 19 25,00 16 1,28 35 2,65
Escore prognóstico
Baixo risco 26 34,67 1.169 93,97 1.195 90,60
Alto risco 49 65,33 75 6,03 124 9,40
Quimiorresistência
Não 27 44,26 173 14,00 200 15,42
Sim 34 55,74 1.063 86,00 1.097 84,58
Tratamento fora do CR
Não 26 34,21 52 4,17 78 5,89
Sim 50 65,79 1.196 95,83 1.246 94,11
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ANEXO D -- Informação sobre dados

faltantes

Tabela 9: Quantidade de dados faltantes (NA) em cada variável pelo óbito
Id Variável Pacientes que atin-

giram o óbito
Pacientes que não
atingiram o óbito

Total

V1 Idade da paciente 0 0 0
V2 Dosagem de hCG (UI/L)

pré-tratamento
2 (2,5%) 27 (2,09%) 29 (2,12%)

V3 Histologia da NTG 0 0 0
V4 Gestação antecedente 1 (1,25%) 7 (0,54%) 8 (0,58%)
V5 Estadiamento FIGO 0 2 (0,15%) 2 (0,15%)
V6 Escore prognóstico 2 (2,5%) 4 (0,31%) 6 (0,44%)
V7 Intervalo entre término da

gravidez e o ińıcio do tra-
tamento

3 (3,75%) 8 (0,62%) 11 (0,80%)

V8 Quimiorresistência 16 (20%) 18 (1,39%) 34 (2,48%)
V9 Tratamento fora do CR 0 0 0
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ANEXO E -- Curvas de Kaplan-Meier das

covariáveis qualitativas

Figura 7: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de hCG

Figura 8: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de Histologia de NTG
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Figura 9: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de gestação antecedente

Figura 10: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de estadiamento FIGO

Figura 11: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de escore prognóstico
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Figura 12: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de quimiorresistência

Figura 13: Curvas de Kaplan-Meier das categorias de tratamento fora do CR



65

ANEXO F -- Estimativas dos parâmetros

dos modelos de regressão

Log-normal para cada

covariável significativa

Tabela 10: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para hCG
Covariável Estimativa exp(Estimativa)

√
V ar z Valor p

Constante 16,55 - 2,14 7,75 < 0, 001
< 1.000 1 - - - -
1.000− 10.000 -3,77 0,0231 1,90 -1,98 0,048
10.000− 100.000 -3,37 0,0344 1,86 -1,81 0,070
≥ 100.000 -7,63 0,0004 1,98 -3,85 < 0, 001
Log(scale) 1,57 - 0,10 15,66 < 0, 001

Tabela 11: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para histologia
Covariável Estimativa exp(Estimativa)

√
V ar z Valor p

Constante 13,51 - 0,95 14,14 < 0, 001
Sem histologia 1 - - - -
MOLA invasora -4,24 0,0144 1,77 -2,39 0,017
Coriocarcinoma -5,54 0,0039 0,81 -6,81 < 0, 001
TTSP -4,93 0,0072 3,28 -1,50 0,133
Log(scale) 1,56 - 0,09 15,71 < 0, 001

Tabela 12: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para gestação
antecedente

Covariável Estimativa exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 13,40 - 0,96 14,00 < 0, 001
Pós-Molar 1 - - - -
Abortamento -1,77 0,1703 0,99 -1,78 0,074
Gestação ectópica -4,96 0,0070 2,47 -2,01 0,044
Gestação a termo/pré-termo -6,07 0,0023 1,11 -5,47 < 0, 001
Log(scale) 1,61 - 0,10 16,03 < 0, 001
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Tabela 13: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para estadi-
amento FIGO

Covariável Estimativa Exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 13,63 - 0,95 14,36 < 0, 001
I 1 - - - -
II -6,26 0,0019 1,03 -6,10 < 0, 001
III -6,10 0,0022 0,76 -8,03 < 0, 001
IV -8,70 0,0002 1,07 -8,13 < 0, 001
Log(scale) 1,32 - 0,10 13,68 < 0, 001

Tabela 14: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para escore
prognóstico

Covariável Estimativa exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 6,20 - 0,51 12,25 < 0, 001
Baixo risco 1 - - - -
Alto risco 6,83 925,1908 0,78 8,71 < 0, 001
Log(scale) 1,41 - 0,10 14,39 < 0, 001

Tabela 15: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para o inter-
valo entre o término da gravidez e o ińıcio do tratamento

Covariável Estimativa exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 14,23 - 1,06 13,39 < 0, 001
Intervalo entre término da gravidez e o
ińıcio do tratamento

-0,09 0,9139 0,02 -5,35 < 0, 001

Log(scale) 1,65 - 0,10 16,08 < 0, 001

Tabela 16: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para quimi-
orresistência

Covariável Estimativa exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 10,42 - 0,89 11,77 < 0, 001
Com quimiorresistência 1 - - - -
Sem quimiorresistência 3,65 38,4747 0,75 4,85 < 0, 001
Log(scale) 1,60 - 0,11 14,38 < 0, 001

Tabela 17: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal para Trata-
mento fora do CR

Covariável Estimativa exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 6,85 - 0,73 9,44 < 0, 001
Fora do CR 1 - - - -
No CR 6,02 411,5786 0,85 7,05 < 0, 001
Log(scale) 1,53 - 0,10 15,46 < 0, 001
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ANEXO G -- Estimativas dos parâmetros do

modelo de regressão

Log-normal sem hCG

pré-tratamento e Intervalo

entre o término da gravidez e

ińıcio do tratamento

Tabela 18: Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão Log-normal sem hCG
pré-tratamento e Intervalo entre o término da gravidez e ińıcio do tratamento

Covariável Estimativa exp(Estimativa)
√
V ar z Valor p

Constante 9,318 - 1,110 8,39 < 0, 001
Histologia da NTG
Sem histologia 1 - - - -
Mola Invasora -4,037 0,018 1,498 -2,69 0,007
Coriocarninoma -0,411 0,663 0,707 -0,58 0,561
TTSP -7,217 7, 340× 104 3,222 -2,24 0,025
Estadiamento FIGO
I 1 - - -
II -3,592 0,028 1,121 -3,20 0,001
III -3,959 0,019 0,780 -5,07 < 0, 001
IV -5,545 0,004 1,158 -4,79 < 0, 001
Escore prognóstico
Alto risco 1 - - - -
Baixo risco 2,783 16,167 0,787 3,54 < 0, 001
Quimiorresistência
Sim 1 - - - -
Não 1,987 7,294 0,607 3,27 0,001
Log(scale) 1,279 3,593 0,107 11,92 < 0, 001
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