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RESUMO
O câncer  é  um dos  mais  antigos  males  da  humanidade,  grave  problema de  saúde pública  com alta  incidência  e
mortalidade. O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres mundialmente e apesar de ter um bom prognóstico,
as taxas de mortalidade continuam elevadas, devido ao diagnóstico tardio. O rastreamento mamográfico é preconizado
entre 50 e 69 anos de idade, onde o balanço entre benefícios e riscos dessa prática é favorável. É raro abaixo dos 35
anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente. Alguns aspectos relacionados à vida reprodutiva da
mulher  são fatores de  risco  bem estabelecidos,  como menarca precoce,  nuliparidade,  idade da primeira  gestação,
menopausa  tardia,  terapia  de  reposição  hormonal  e  história  familiar.  Modelos  estimam  o  risco  de  uma  mulher
assintomática, desenvolver câncer de mama. Um dos mais utilizados é o modelo de Gail, que prediz o risco em cinco
anos, de mulheres sem histórico de neoplasia, desenvolver a doença. Este estudo, prospectivo, analítico transversal a
ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde do município de Paranavaí-Pr, com levantamento de dados de cerca de
374 mulheres, no período de 2017, através da Ferramenta de Avaliação de Risco para o Câncer de Mama (Modelo de
Gail), propõe classificar e determinar o risco de desenvolvimento do câncer de mama, individual e de acordo com faixas
etárias e características pessoais, a fim de promover o aconselhamento para as mulheres com maior risco, a realizar o
rastreamento mais precoce, promovendo diagnósticos em fases iniciais, melhorando o prognóstico da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Modelo de Gail; Avaliação do risco.

1 INTRODUÇÃO

O câncer é um dos mais antigos males da humanidade. (INCA, 2016). Grave problema de
saúde pública a nível mundial tendo sua incidência e mortalidade sofrido aumento gradativo ao longo
do tempo. De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2030 serão
diagnosticados 22 milhões de novos casos da doença em todo mundo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2010). No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer — INCA, a estimativa para o biênio
2016–2017 são cerca de 600 mil novos casos. 

O  câncer  de  mama  é  a  neoplasia  que  mais  acomete  as  mulheres  em  todo  mundo,
responsáveis por 28,1% dos demais cânceres. Apesar de ser considerada de bom prognóstico, as
taxas de mortalidade, em nosso país, continuam elevadas o que pode ser associado a diagnósticos
realizados em estágios avançados dessa neoplasia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

A detecção precoce pode ser realizada através do exame clínico da mama e mamografia. O
rastreamento do câncer de mama é uma estratégia dirigida às mulheres na faixa etária entre 50 e 69
anos, onde o balanço entre benefícios e riscos dessa prática é mais favorável, com maior impacto na
redução da mortalidade. Os riscos ou malefícios da realização do rastreamento em toda a população
incluem os resultados falso-positivos e falsos-negativos, que geram ansiedade, excesso de exames
e, em menor grau, o risco da exposição à radiação ionizante. (INCA,2009).

Essa  neoplasia  maligna é  relativamente  rara  antes  dos  35  anos,  acima desta  idade sua
incidência  cresce  progressivamente,  especialmente  após  os 50  anos.  Porém,  alguns  aspectos
relacionados à vida reprodutiva da mulher, são fatores de risco bem estabelecidos em relação ao
aparecimento da doença, como menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo
(acima dos 30 anos), menopausa tardia e terapia de reposição hormonal (TRH). Além da história
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familiar que é fator de risco relevante, especialmente se a paciente tiver um ou mais parentes de
primeiro grau acometidos antes dos 50 anos de idade. (COTRAN, 2005).

A existência de modelos validados que predigam o risco individual em desenvolver o câncer
de mama seria  de  grande contribuição para melhor  utilização destas  estratégias de prevenção.
Alguns modelos existentes estimam o risco de uma mulher assintomática, desenvolver câncer de
mama. Um dos mais utilizados é o modelo americano, de Gail, primeiramente, desenvolvido por Gail
e colaboradores em 1989, que utilizaram dados do projeto Breast Cancer Detection Demonstration
Project (BCDDP) para desenvolver o que hoje é chamado de modelo de Gail 1, para estimar o risco
absoluto (probabilidade) de uma mulher, participante de um programa de rastreamento mamográfico
anual, sem história pessoal de câncer de mama prévio e sem evidências de câncer de mama no
momento inicial  do rastreamento, desenvolver carcinoma ductal  invasor (CDI) e  in situ  (CDIS) e
lobular  in  situ  (CLIS),  hoje  denominado  neoplasia  lobular,  em um intervalo  de  tempo  definido.
(CRUSOÉ,2015). 

Pesquisadores  do  National  Surgical  Adjuvant  Breast  and  Bowel  Project  (NSABP),
posteriormente, modificaram o modelo 1, recalibrando-o para dados do Surveillance, Epidemiology
and End Results Program (SEER) do National Cancer Institute (NCI), com a consequente criação do
modelo de Gail 2, utilizado atualmente. (CRUSOÉ,2015).

O modelo de Gail 2 é um modelo bem calibrado para predizer o risco em cinco anos, de
mulheres brancas, de etnias e subetnias de populações pré-definidas e sem histórico de neoplasia,
em desenvolver o câncer de mama.(CONSTANTINO, 1999). Apesar de poucos estudos avaliarem a
aplicação do modelo de Gail em mulheres latino-americanas, relatando influência da miscigenação
sobre os resultados, o modelo de Gail é validado para cálculo de risco e possui aceitação mundial e
recomendação  pelo  Food  and  Drug  Administration  (FDA).  (CRUSOÉ,2015).  Este  estudo  tem a
proposta de analisar a relação entre o escore calculado pelo índice de Gail e o risco de câncer de
mama em mulheres paranaenses. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo prospectivo, transversal a ser realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município de Paranavaí-Pr, no período de 2017. A população de estudo serão mulheres usuárias do
Sistema de Saúde Público de Paranavaí  PR, assintomáticas,  entre 35 e 69 anos de idade que
procuram a UBS para  qualquer  atendimento.  A amostra  será  constituída  por  374  participantes,
considerando um erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%, distribuídas aleatoriamente em
13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) numa distribuição de 10 UBS – 30 mulheres, 2 UBS – 25
mulheres e 1 UBS – 24 mulheres.

Os critérios de inclusão são mulheres acima de 35 anos, usuárias do serviço publico e como
critérios de exclusão mulheres mastectomizada e história de neoplasia mamária. 

Para  a  coleta  de  dados  será  aplicado  um questionário  com dados  de  caracterização da
história  obstétrica  e  ginecológica  (Anexo  1),  e  da  aplicação  do  modelo  de  Gail  (  Anexo  2).  A
ferramenta  de  Gail  será  obtida  por  meio  do  site  https://www.cancer.gov/bcrisktool/Default.aspx.
Modelo este adaptado para a Ferramenta de Avaliação do Risco de Câncer de Mama disponível
para as pesquisas no Brasil. Os dados serão transcritos para uma planilha eletrônica do programa
Microsoft Office Excel®2010 e posteriormente analisados através do teste qui-quadrado, e nível de
significância  p<0,05.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa ainda são desconhecidos visto que a mesma está em fase de
coleta de dados. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle do câncer de mama mantém-se como uma das prioridades na agenda da Política
Nacional de Saúde em face de sua grande magnitude como problema de saúde pública no Brasil. As
estratégias de detecção precoce de câncer visam ao diagnóstico de casos de câncer em fase inicial
de  sua  história  natural,  podendo  ter  como  resultado  melhor  prognóstico  e  menor  morbidade
associada ao tratamento, justificando uma boa estratégia de rastreamento.
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