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RESUMO 

Rios LFB. Modelos de predição de risco de morte para pacientes com carcinoma 
epidermoide de cabeça e pescoço [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2020. 
 
INTRODUÇÃO: O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) é uma das 
neoplasias malignas mais prevalentes no mundo. Assim como para diversas neoplasias, o 
Sistema TNM é a principal ferramenta para predição de sobrevida global em cinco anos 
e utiliza informações anatômicas, histopatológicas, funcionais e de infecção pelo 
Papilomavírus Humano (HPV). Contudo, a eficácia do TNM é questionada por 
categorizar pacientes em grupos de risco heterogêneos, além de não poder ser aplicado 
para predição de risco individualizado de morte. OBJETIVO: Criar uma ferramenta 
preditiva de mortalidade em cinco anos para pacientes com CECP para ser aplicada 
previamente ao tratamento, que fosse superior ao TNM, bem como avaliar a contribuição 
de dados sobre infecção pelo HPV nesta predição. MÉTODOS: estudo retrospectivo de 
dados prospectivamente coletados pelo grupo de pesquisa GENCAPO entre julho de 2000 
e agosto de 2011. Todos os pacientes possuíam diagnóstico de carcinoma epidermoide da 
cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe, sem tratamento prévio e com ao menos 
cinco anos de seguimento. Os dados foram minerados utilizando Árvores de Classificação 
e Regressão, Florestas Aleatórias e Boosted and Regression Trees. Um modelo de 
regressão logística (RL) e outro com Redes Neurais (RN) foram criados para todos os 
sítios e para cada um dos sítios isoladamente.  Métodos de validação interna, de 
discriminação por área sob a curva ROC (ASC) e calibração (Goodness of Fit) foram 
realizados. Amostras de tumor parafinadas de 692 pacientes foram testadas para o DNA 
do HPV por reação em cadeia de polimerase (PCR). O incremento preditivo do HPV foi 
analisado pelo coeficiente de determinação e pela ASC.  RESULTADOS: A análise 
contou com 1811 pacientes e a taxa de positividade para o HPV foi de 8,7% para todos 
os sítios e 11,8% para orofaringe. Após a mineração de dados, 28 variáveis preditivas 
foram selecionadas. O modelo de RL para todos os sítios selecionou como variáveis 
significativas o volume clínico, sexo, idade e linfonodomegalia, com ASC=0,77. Já o 
modelo de RN obteve uma ASC=0,76. Os modelos de RL para cavidade oral e orofaringe 
selecionaram as mesmas variáveis que o modelo de todos os sítios, já o modelo de laringe 
excluiu sexo como variável, enquanto o modelo de hipofaringe selecionou apenas idade 
e linfonodomegalia. As medidas de ASC para cavidade oral foram: 0,78 (RL) e 0,74 (RN); 
para orofaringe de 0,72 (RL) e 0,65 (RN); para hipofaringe de 0,45 (RL) e 0,58 (RN); e 
para laringe de 0,71 (RL) e 0,76 (RN). Todos os modelos, exceto os criados para 
hipofaringe, apresentaram boa calibração. Comparando as curvas de sobrevida dos 
pacientes categorizados pelo risco calculado em quatro quartis (Q1≤25%, 25<Q2≤50%, 
50<Q3≤75% e Q4>75%), com as curvas geradas sistema TNM, as primeiras 
apresentaram visualmente melhor separação entre as diferentes categorias de risco. Não 
houve incremento preditivo ao adicionar o HPV a nenhum dos modelos. CONCLUSÃO: 
Foi possível criar modelos preditivos com boa performance, a partir de informações 
facilmente coletáveis e superior ao TNM para predição de morte em cinco anos para 
pacientes com CECP. Em nossa população, não houve incremento preditivo ao incluir 
nos modelos o status HPV. 
 



 

Descritores: Neoplasias de cabeça e pescoço; Mineração de dados; Predição; Modelos 
logísticos; Redes neurais; Árvores de decisões; Análise de sobrevida; Prognóstico. 



 

ABSTRACT 

Rios LFB. Prediction models of death for patients with head and neck squamous cell 
carcinoma [thesis]. Sao Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2020. 
 
INTRODUCTION: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is among the 
most prevalent neoplasms in the world. Likewise in other malignancies, the TNM System 
is the main tool for the prediction of 5-year overall survival and is based on anatomical, 
histological, and clinical information, as well as data on Human Papillomavirus (HPV) 
infection. However, the efficacy of this system is criticized by joining patients into 
heterogeneous categories, as well as for not being able to predict individualized 
probabilities of death. OBJECTIVES: To create a 5-year mortality prediction model to 
be applied at the first presentation, that performs better than TNM, as well as to evaluate 
the incremental contribution of HPV status to this model. METHODS: a retrospective 
study of data prospectively collected between July 2000 and August 2011 by the 
GENCAPO study group. Data were mined using Classification and Regression Trees, 
Random Forests, and Boosted and Regression Trees. Logistic Regression (LR) and 
Artificial Neural Network (ANN) models were created for all tumor sites and for each 
site separately. Methods of internal validation, discrimination - by the area under the ROC 
curve (AUC) - and calibration - Goodness of Fit test - were performed. Paraffin-
embedded tumor samples from 692 patients were tested for HPV DNA by polymerase 
chain reactions (PCR). The contribution of HPV on model performance was analyzed by 
the coefficient of determination and the AUC. RESULTS: 1811 patients were analyzed, 
and HPV was positive in 8,7% of all tumors and in 11,8% of oropharyngeal tumors. After 
data mining the predictive variables, 28 were selected. The LR model for all sites selected 
tumor volume, sex, age, and lymph node enlargement as significant variables, with an 
AUC=0.77, while the ANN model obtained an AUC=0.76. The LR models for oral cavity 
and oropharynx tumors selected the same variables as the model for all sites, the LR 
model for larynx excluded sex as a significant variable, while the LR model for 
hypopharynx select only age and lymph node enlargement. The AUC for tumors of the 
oral cavity were 0.78 (LR) and 0.74 (ANN); for oropharynx were 0.72 (LR) and 0.65 
(ANN); for hypopharynx were 0.45 (LR) and 0.58 (ANN); and for larynx were 0.71 (LR) 
and 0.76 (ANN). All models, except for the hypopharynx, presented good calibration. 
The survival curves according to the quartiles of predicted risk of death (Q1≤25%, 
25<Q2≤50%, 50<Q3≤75% e Q4>75%) and according to the TNM stage were compared. 
The quartile curves presented a better visual separation than the TNM stage curves. There 
was no prediction increment by adding HPV status to any of the models. 
CONCLUSION: It was possible to develop models with good performance to predict 5-
year survival, with easy to retrieve information, that were superior to the TNM System. 
No prediction increment was obtained by adding HPV status to the models in our study 
population. 
 
Descriptors: Head and Neck Neoplasms; Data mining; Prediction; Logistic Models; 
Neural Networks; Decision Trees; Survival Analyses; Prognosis. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O câncer de cabeça e pescoço tem atualmente uma incidência anual de 

aproximadamente 835.000 e uma mortalidade de 430.000 casos por ano(1). No Brasil, o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que em 2018 cerca de 23 pessoas a cada 

100.000 habitantes terão câncer do trato aerodigestório alto(2). Atualmente representa o 

quinto sítio mais prevalente de câncer e o sexto em mortalidade relacionada à doença. 

Incluem nesta classificação de tumores do trato aerodigestório alto: cavidade nasal, seios 

paranasais, nasofaringe, orofaringe, cavidade oral, laringe e hipofaringe. 

Histologicamente pode-se subdividi-los em: sarcomas, melanomas, linfomas e 

carcinomas. O carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) constitui 

aproximadamente 85% destas neoplasias, possuindo comportamento muito variável(1). 

O sistema TNM é a principal ferramenta para predizer sobrevida nos pacientes 

acometidos com CECP. A última versão é a oitava e foi desenvolvida pela Union for 

International Cancer Control (UICC). Consiste em avaliar diversas características do 

tumor primário, dos linfonodos regionais e a presença de metástases à distância(3, 4), 

para posterior classificação do paciente em quatro grandes estágios. Sua principal crítica 

é o agrupamento de amostras muito heterogêneas de pacientes, de modo que pacientes 

com diferentes prognósticos sejam classificados em um mesmo grupo(5). Ademais, a 

simples classificação em categoria de risco nem sempre se traduz em uma aferição do 

risco individual de morte para determinado paciente. 

Especialistas ao longo dos últimos anos estão questionando o TNM por não 

contemplar fatores de grande importância para predizer o comportamento do CECP como 

a idade(6), presença de comorbidades(7, 8) e certas características tumorais(9). Na sua 

última edição, novos parâmetros já foram adicionados visando melhorar a precisão da 

classificação em estádios de pacientes portadores de CECP(4).  

Além disso, já foi demonstrado que estratégias como as redes neurais artificiais 

são significativamente mais precisas do que o sistema de estadiamento TNM e que novas 

ferramentas prognósticas deveriam ser criadas para as mais distintas doenças 

oncológicas(10). Diversas propostas de desenvolvimento de ferramentas prognósticas 

mais precisas que o TNM já foram publicadas. Tais estudos concluem que é possível 

melhorar a predição de sobrevida global baseada na análise de dados clínicos.  



3 
 

Sabe-se ainda que o comportamento do CECP é influenciado por inúmeros fatores 

(genéticos, demográficos, culturais), o que acarreta dificuldade de aplicação de modelos 

desenvolvidos com dados de pacientes de contexto diferentes. Deste modo, a criação de 

um modelo nacional ajustado para a nossa população tornará a predição mais precisa para 

nossos pacientes (11). 

Com o apoio da FAPESP e do Instituto Ludwig, em 2001 foi criado um grupo 

multicêntrico e multidisciplinar para o estudo do genoma do câncer de cabeça e pescoço. 

Posteriormente intitulado como GENCAPO, seu objetivo é não apenas o aprofundamento 

no conhecimento científico nas diferentes esferas da carcinogênese, como também o 

benefício prático e direto aos pacientes portadores de CECP(12). 

Baseado neste banco de dados, o objetivo deste estudo é desenvolver modelos de 

predição mais precisos que o TNM ao estimar sobrevida para os pacientes com 

carcinomas epidermoides de cabeça e pescoço no momento de sua apresentação inicial, 

que seja aplicável para a população brasileira.
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2 – OBJETIVOS 

2.1 - Identificar outros parâmetros não contemplados pelo TNM, que sejam 

significativos na predição de risco de morte em cinco anos para pacientes com carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço. 

2.2 - Criar um modelo de predição mais preciso que o TNM, a ser usado no 

momento da apresentação inicial. 

2.3 - Avaliar o incremento do status HPV do tumor no valor de predição de óbito 

do paciente.
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3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 – Epidemiologia – Carcinoma epidermoide no Brasil e no mundo 

O perfil epidemiológico do carcinoma epidermoide do trato aerodigestório alto 

vem apresentando grandes mudanças nos últimos anos(13). Historicamente é um tipo de 

neoplasia maligna que sempre esteve fortemente associado ao tabagismo e etilismo, sendo 

mais comum em homens a partir da sétima década de vida(13). Graças às políticas 

antitabágicas, o consumo de tabaco reduziu bastante, principalmente em regiões mais 

desenvolvidas(14). Desta forma houve uma redução gradativa da incidência deste tipo de 

doença ao longo dos dois últimos decênios, embora menos do que seria esperado, graças 

ao aparecimento do HPV como um fator de risco importante(15). Tal condição, além de 

outros fatores ambientais ainda desconhecidos, levou em algumas regiões pelo mundo, à 

mudança do perfil epidemiológico do CECP, com o aumento considerável de novos casos 

em pacientes mais jovens e mulheres, especialmente  de tumores em subsítios da 

orofaringe, sobretudo loja amigdaliana(16). 

Dados do GLOBOCAN mostram que atualmente 835.000 novos casos de CECP 

do trato aerodigestório alto são diagnosticados anualmente no mundo(1), com uma 

mortalidade em torno de 430.000 casos por ano(1, 17, 18). O Brasil acompanha o perfil 

epidemiológico dos países em desenvolvimento.  Dados do INCA (Tabela 1) mostram 

que a estimativa para 2018 era diagnosticar cerca de 17.590 homens e 4.780 mulheres 

com neoplasias malignas da cavidade oral, faringe e laringe(2). O câncer de cavidade oral 

é o quinto mais frequente em homens e o décimo segundo mais frequente em mulheres, 

ao passo que o câncer de laringe é o oitavo mais frequente em homens e o décimo sexto 

mais frequente em mulheres(2). Ao analisar os dados de forma regionalizada e 

considerando todos os sítios de neoplasia maligna, exceto pele não melanoma, conclui-se 

que a região sudeste é onde ocorre a maior incidência das neoplasias de cavidade oral e 

laringe, ao passo que a região nordeste é onde há a menor incidência proporcional(4). 
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Tabela 1 – Estimativa do número de casos novos segundo sexo, por região. 

M: masculino; F: feminino. Entre parênteses encontra-se a proporção em relação ao número 
absoluto de novos casos de câncer (exceto pele não melanoma). FONTE: INCA, 2018 

 

3.2 –TNM 

A previsão de desfechos é extremamente comum em oncologia, pois inúmeras 

decisões a respeito do tratamento, expectativa do paciente e de familiares, além de 

decisões pessoais, dependem de seus resultados esperados. 

Podem-se aplicar ferramentas preditivas em diversas situações em oncologia, 

como: previsão de risco aumentado de um câncer que justifique a indicação de 

rastreamento, predição de resposta a determinado tratamento, prever a ocorrência de 

metástases ou óbito em um certo intervalo de tempo etc.  

Historicamente o primeiro modelo visando predição em oncologia foi criado por 

Pierre Denoix entre os anos de 1943 e 1952, sendo chamado de sistema TNM(19). Alguns 

anos depois, as primeiras orientações relacionadas ao estadiamento oncológico (mama e 

laringe) foram publicadas(19). Nos decênios seguintes, ocorreram sucessivas melhorias 

no sistema TNM, como a ampliação para outros sítios, assim como a incorporação de 

fatores prognósticos não anatômicos. Tais melhorias são desafiadoras para o sistema 

TNM, pois apesar de teoricamente tornarem a predição mais precisa, podem levar a uma 

complexidade que o torne pouco prático. 

O sistema TNM é uma ferramenta amplamente utilizada pelos profissionais de 

saúde e pela comunidade científica, por ser um modelo relativamente simples no qual 

parâmetros anatômicos e não anatômicos relacionados ao tumor são avaliados, tabulados 

e agrupados. Não há necessidade de cálculos ou softwares para classificar um doente. A 

Sítio 
 

Sexo Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro 

Oeste 

Laringe 

 M 250 (3,4%) 1430 (2,7%) 2720 (2,8%) 1540 (4,8%) 420 (2,9%) 

 F 80 (0,9%) 310 (0,6%) 300 (0,3%) 210 (0,5%) 90 (0,7%) 

 Total 330 (4,3%) 1740 (3,3%) 3020 (3,1%) 1750 (5,3%) 510 (3,6%) 

  

Cavidade 

Oral 

 M 290 (3,4%) 1880 (3,6%) 6030 (6,3%) 2260 (4,2%) 680 (4,7%) 

 F 160 (1,9%) 1190 (2,2%) 2300 (2,3%) 490 (1,1%) 210 (1,5%) 

 Total 450 (5,3%) 3070 (5,8%) 8330 (8,6%) 2750 (5,3%) 890 (6,2%) 
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simplicidade era o objetivo no TNM, já que a ferramenta foi idealizada em uma época 

anterior à informatização. Atualmente, o acesso a dispositivos móveis capazes de cálculos 

complexos de maneira rápida e precisa também é universal.  

Na última edição do TNM para CECP, novos parâmetros foram adicionados: 

espessura tumoral para tumores em cavidade oral, presença de extravasamento 

extracapsular no linfonodo e pesquisa do p16 para aqueles em orofaringe(4).  

O TNM adota a estratégia de dividir os tumores do trato aerodigestório alto de 

acordo com o sítio (Figura 1). Para cavidade oral este modelo contempla as três dimensões 

tumorais e se há invasão de ossos da face, pele, espaço mastigatório, processos 

pterigoideos, envolvimento da artéria carótida interna ou base do crânio. Em relação aos 

tumores da faringe, é proposto uma divisão de acordo com cada subsítio: orofaringe, 

nasofaringe ou hipofaringe. De maneira geral, para classificar os tumores da faringe é 

fundamental saber o tamanho do maior diâmetro, a localização e a extensão para 

estruturas extrafaríngeas. Na última edição foi incluída a pesquisa do HPV para tumores 

de orofaringe, seja por PCR, seja por imunohistoquímica com p16. Já para os tumores 

laríngeos, o sistema TNM adota uma avaliação funcional associada, pois é necessário 

saber se as pregas vocais estão móveis, paréticas ou fixas, além também de considerar 

extensão a outros subsítios laríngeos ou extralaríngeos. No caso das metástases 

linfonodais regionais, o TNM contempla o números de linfonodos, a lateralidade, o 

tamanho e, mais recentemente, a presença de sinais de extravasamento extracapsular(20). 

Nos últimos anos, o número de pesquisadores que defendem a criação de 

algoritmos mais elaborados para predição em câncer vem crescendo. Modelos antigos 

baseados nos mesmos critérios utilizados pelo sistema TNM, vêm sendo gradativamente 

substituídos por ferramentas estatísticas mais robustas(21). Com o aparecimento de 

descobertas relacionadas ao comportamento tumoral, novas informações são coletadas e 

disponibilizadas na área de pesquisa médica. 

 

 



10 
 

Figura 1 - Parâmetros utilizados para definir o estádio do sítio primário no TNM 
(cavidade oral, faringe e laringe) 
3D: três dimensões; HPV: papilomavírus humano; PPvv: pregas vocais 

 

3.2.1 – Incorporação do HPV ao TNM 

Na última década houve um aumento na incidência cumulativa de CECP da 

orofaringe, particularmente em homens brancos de meia idade com etilismo moderado e 

exposição limitada ou ausente ao fumo. Epidemiologicamente, isso se deve ao aumento 

da incidência de cânceres HPV de alto risco(22, 23). 

Em 2015 um estudo canadense demonstrou a importância em incluir o HPV no 

estadiamento do CECP para orofaringe, pois pacientes com tumores relacionados ao HPV 

tinham um prognóstico melhor do que aqueles não relacionados(24). No ano seguinte um 

estudo de coorte multicêntrico examinou retrospectivamente os dados de 1907 pacientes, 

elaborou e validou um novo método para classificar estes pacientes, sendo proposta uma 

mudança no TNM 8ª edição(25). Outros estudos validaram retrospectivamente a última 

edição do TNM na Austrália(26), Alemanha(27) e no Japão(28). 

O sistema de estadiamento TNM da 8ª edição  incorporou o HPV no prognóstico 

dos pacientes com CECP de orofaringe portadores de HPV e estudos mostraram que tal 

mudança parece estratificar melhor estes pacientes(29). 

3.2.2 - Fatores prognósticos não contemplados pelo TNM em CECP 

Fatores preditivos de sobrevida, como a idade, tabagismo, etilismo, raça, 

escolaridade, aspectos sociais, presença de comorbidades, performance status e nutrição 

tem sido propostos para incorporação ao TNM (6, 8, 30). Estes estudos deixam claro que 
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tais fatores impactam na sobrevida, mas não há nenhuma grande análise abrangente a 

respeito de como se comportam tantos fatores em um único modelo preditivo. 

 

3.2.2.1 – Tabagismo 

Em 1957 Wynder demonstrou através de um estudo de caso-controle, a associação 

entre o tabagismo e o câncer oral(31). No ano seguinte, Hammond apresentou durante o 

congresso da American Medical Association, em Nova York, um estudo de coorte 

envolvendo mais de 180.000 pacientes demonstrando como as pessoas que fumavam 

tinham um risco maior de desenvolver CECP do que aquelas que nunca fumaram(32). 

O tabagismo é um fator de risco independente bem consolidado no que se refere 

ao desenvolvimento do carcinoma epidermoide do trato aerodigestório alto. Apesar do 

consumo de tabaco reduzir ao longo dos últimos anos, este fator ainda é, globalmente, o 

mais importante fator de risco para CECP, principalmente em áreas menos desenvolvidas. 

A International Agency for Research on Cancer (IARC) classifica o tabagismo como 

Grupo 1: carcinogênico para o ser humano(33). Tal fato ocorre devido a presença de 

vários carcinógenos que levam a alterações genéticas importantes seguidas do 

desenvolvimento tumoral. Contudo, o tabagismo também parece ser um fator 

prognóstico.  

Em 2004 Pytynia et al. publicaram um estudo no qual foi realizado uma análise 

de sobrevida entre pacientes com diagnóstico de CECP, sendo 50 tabagistas e 50 não 

tabagistas(34). Concluíram que o grupo dos tabagistas possui um risco de morte 

significativamente maior quando comparado com o outro grupo (RR=3,50; 95% IC, 1,14-

10,77; P=0,029). Vários outros estudos encontraram respostas semelhantes, mantendo a 

conclusão de que os pacientes tabagistas possuem uma sobrevida menor que aqueles não 

tabagistas. A sobrevida global costuma ser afetada pelo tabagismo, provavelmente por 

causa da relação entre este hábito com complicações perioperatórias e com comorbidades, 

como as cardiovasculares e doenças pulmonares crônicas(35).  

 

3.2.2.2 – Raça 
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Inúmeros estudos mostram uma importante diferença na sobrevida entre negros 

e brancos diagnosticados com CECP(30). Outra informação relevante é que não há 

grandes diferenças na incidência do câncer de cabeça e pescoço entre negros e brancos. 

Dados da American Cancer Society mostram que a mortalidade do câncer de cavidade 

oral e orofaringe  na população branca era de 3,7/100.000, enquanto que na população 

negra era de 6,5/100.000 entre os anos de 2002-2006(36). Molina et al encontraram 

achados semelhantes e dados norte-americanos revelaram que a sobrevida global em 

cinco anos para câncer de cabeça e pescoço era de 59% em brancos e de 39,5% em 

negros(37). Mesmo que as diferenças de sobrevida entre negros e brancos possam ser 

atribuídas em parte a uma combinação de elementos (socioeconômicos, acesso a saúde, 

etc.), estudos mostram que a disparidade permanece mesmo quando ajustadas a tais 

fatores(36, 38). 

No Brasil, a miscigenação da população torna a análise de dados raciais de 

complexa execução e tal dificuldade é ainda intensificada pelo fato de que o simples 

registro da cor autodeclarada pelo paciente muitas vezes não é correlacionado com a 

herança genética(39, 40). 

 

3.2.2.3 – Idade 

Muitos estudos mostram que a idade é um excelente fator preditivo de 

mortalidade,  pela presença de comorbidades ou pelo tratamento indicado às pessoas mais 

idosas(41). Udeabor et al conduziram uma análise retrospectiva para avaliar a sobrevida 

global de pacientes com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço comparando pacientes 

com menos e mais de 40 anos de idade. Eles concluíram que a sobrevida global para o 

primeiro grupo era melhor que no segundo grupo e que os pacientes com comorbidades 

mais importantes são apresentam sobrevida inferior(42). Estudo do Gencapo não 

demonstrou diferença em sobrevida global de pacientes maiores e menores que 40 anos, 

mesmo quando estratificados por subsítios tumorais. 

 

3.3 - Predição em outras áreas da oncologia 

Diversos modelos em câncer além do TNM já foram desenvolvidos, 
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especialmente em câncer de mama e próstata, dada as suas altas prevalências. Merece 

destaque a evolução que modelos de predição em câncer de mama vêm apresentando. 

Ferramentas que antes incorporavam apenas informações clínicas, como idade 

cronológica da paciente, da menarca, do nascimento do primeiro filho, etnia, história 

familiar dentre outras, foram sendo atualizados com informações acerca de mutações 

genéticas, dentre elas o status BRCA1/2(43-46). No caso do câncer de próstata os 

inúmeros modelos desenvolvidos para  predição de risco possuem diversos objetivos 

como: indicar rastreamento e biópsia(47, 48), resposta terapêutica (49-51), disseminação 

metastática e mortalidade(52). 

 

3.4 - Novos conceitos 

Em um mundo digitalizado, a quantidade de informação aumenta 

exponencialmente (53). Por outro lado, a heterogeneidade dos dados dificulta análises 

mais amplas que somente serão viáveis com a identificação de padrões relevantes (54). 

O aprendizado de máquina é uma das estratégias mais empregadas para lidar com essa 

complexidade ao prever um resultado(55). É um processo no qual a modelagem é 

alcançada através do aprendizado baseado na experiência. Essa ferramenta faz parte do 

campo da inteligência artificial e é amplamente usada em diferentes áreas da ciência (56).  

O aprendizado profundo é uma ampla classe de técnicas de aprendizado de máquina para 

extrair abstrações de alto nível de uma grande quantidade de dados brutos e heterogêneos 

(53, 57) (Tabela 2). 

 

3.5 - Desenvolvimento de modelos preditivos em oncologia 

Ao longo do tempo, vários modelos preditivos para HNSCC foram desenvolvidos 

(58-61). A maioria destes modelos utilizou bancos de dados robustos com variáveis como 

o sítio tumoral, idade, extensão do tumor, metástases linfonodais e sua extensão 

extracapsular, escolaridade, tabagismo, contagem de células sanguíneas, entre outras. 

Algumas limitações referem-se à complexidade da doença ou à sua natureza 

retrospectiva. No entanto, vários estudos incorrem em erros desnecessários devido ao uso 

inadequado de técnicas de pesquisa e de determinados métodos estatísticos. Listaremos a 
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seguir os principais requisitos necessários para o adequado desenvolvimento e aplicação 

de modelos preditivos, bem como as principais ferramentas disponíveis. 

 

Tabela 2 – Definição de termos comumente usados na predição moderna. 
Termo em inglês 

conhecidos 
globalmente 

(tradução) 

Conceito 

Big data 

um campo que maneja maneiras de analisar 
sistematicamente, extrair informações ou lidar com conjuntos 
de dados muito grandes ou complexos para serem 
manipulados pelo software tradicional de processamento de 
dados 

Machine Learning 
(máquina de 
aprendizado) 

estudo científico de algoritmos e modelos estatísticos que os 
sistemas de computador usam para executar uma tarefa 
específica sem usar instruções explícitas, com base em 
padrões e inferência. 

Deep learning 
(aprendizagem 
profunda)  

uma ampla classe de técnicas de aprendizado de máquina para 
extrair abstrações de alto nível de uma grande quantidade de 
dados brutos e heterogêneos 

Artificial 
intelligence 
(inteligência 
artificial) 

capacidade do sistema de interpretar corretamente dados 
externos, aprender com esses dados e usá-los para atingir 
metas e tarefas específicas através da adaptação 

Data mining 
(mineração de 
dados) 

processo para explorar grande quantidade de dados, 
procurando padrões consistentes, associações e sequências 
temporais 

 

3.5.1 - Coleta de Dados 

A forma como os dados a serem analisados foram coletados é fundamental para a 

boa qualidade dos resultados em qualquer análise estatística. Em modelos de predição de 

risco o ideal é que os dados tenham sido obtidos através de uma coorte prospectiva. Dados 

oriundos de estudos randomizados são mais difíceis de serem generalizados devido aos 

critérios de inclusão, os quais costumam ser mais rigorosos. Já os dados colhidos por 

outros motivos como prontuários médicos, laudos de exames etc., costumam apresentar 

um período de acompanhamento satisfatório, mas podem apresentar dados incompletos, 

além de terem sido obtidos de maneira não sistematizada, com maior probabilidade de 

erros de aferição e possivelmente não sendo generalizáveis para outros contextos(62).  
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3.5.2 - Análise de consistência 

Lidar com dados médicos envolve transferir dados coletados em um ambiente 

clínico para um servidor, verificar e limpar os dados para remover erros e verificar 

inconsistências(63). A análise de consistência dos dados é uma das etapas mais críticas 

na construção de um modelo preditivo. Erros de registro são comuns e podem ser 

reduzidos ou mesmo eliminados com uma revisão minuciosa. Registros duplos das 

mesmas informações (exemplo: data de nascimento e idade) podem ajudar a manter a 

precisão. Embora os sistemas eletrônicos de coleta de dados já tenham sido projetados 

para evitar erros, uma revisão crítica da consistência é indispensável. Uma análise 

cuidadosa dos valores discrepantes também pode ser valiosa. 

 

3.5.3 - Exploração de dados 

Técnicas que detectam tendências e padrões ocultos nos bancos de dados são 

necessárias para pesquisar grandes quantidades de dados (64). Essa análise prévia pode 

orientar para melhores maneiras de incorporar variáveis aos modelos de predição. Por 

exemplo, ao usar um método comum como um modelo de regressão, o pesquisador pode 

decidir transformar uma variável contínua em uma categórica, de acordo com a análise 

pregressa ou na forma como essa variável pode se comportar, encontrando, por exemplo, 

pontos de corte ideais ou uma relação de comportamento não linear de uma variável 

contínua. 

3.5.4 - Seleção de variáveis 

A grande quantidade de variáveis preditivas está se tornando cada vez mais 

comum. Se por um lado, isso é bom, pois pode propiciar a descoberta de preditores até 

então desconhecidos, por outro, pode ser um desafio para o desenvolvimento de modelos 

preditivos, especialmente se o tamanho da amostra não for tão grande. Mais precisamente, 

a frequência dos desfechos é o principal parâmetro para se prever o poder de detecção de 

um modelo. A exatidão, precisão e significância dos coeficientes estimados pelo método 

de risco proporcional se tornarão não confiáveis quando a taxa de eventos por variável 

for muito baixa. Harrell et al. sugere como regra geral aproximada que, em uma análise 
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de regressão, para que haja discriminação preditiva, para cada variável preditiva deve 

haver dez sujeitos que tiveram o evento como resultado na amostra de treinamento. 

Portanto, se o número de variáveis preditivas for maior que um décimo do número de 

indivíduos com o resultado, deve ser usada uma técnica de redução de dados, como 

componentes principais, agrupamento de variáveis ou resumo clínico derivado(65). 

Assim, se uma amostra for grande, porém com desfechos pouco frequentes, por exemplo 

morte, seu poder de predição pode ser limitado. Assim, observa-se o desfecho menos 

frequente (que pode ser morte ou sobrevida) e se prevê a capacidade de incorporação de 

variáveis do modelo(66). 

 

3.5.4.1 - Categorização de variáveis 

A categorização de variáveis contínuas é frequentemente usada pois cria faixas de 

corte que são mais facilmente utilizáveis na prática clínica. Essa estratégia facilita a 

análise e interpretação de dados contínuos, pois evita certas suposições sobre a natureza 

dos dados (por exemplo, linearidade).  No entanto, essa categorização também pode gerar 

problemas, principalmente por reduzir o poder estatístico da amostra devido à perda de 

informações. Pacientes semelhantes podem ser categorizados em categorias distintas, de 

acordo com os pontos de corte escolhidos(67). Um maior número de categorias pode 

minimizar a perda de informações, portanto, a categorização de variáveis contínuas deve 

ser cuidadosamente avaliada antes da análise, levando em consideração os prós e os 

contras(68). 

 

3.5.4.2 - Análise de componentes principais (PCA) 

A riqueza de um modelo matemático está na variabilidade de seus dados. A 

análise de componentes principais (PCA) é um algoritmo matemático que reduz a 

quantidade de dados enquanto mantém a variação desejada no conjunto dos mesmos. Ele 

realiza a redução dos dados identificando direções, chamadas "componentes principais", 

ao longo das quais a variação nos dados é máxima. Cada sujeito pode ser representado 

por poucos números, que são resultados de equações compostas pelas inúmeras variáveis, 

e não mais por essas variáveis. Essa técnica também permite que padrões ocultos na 
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grande quantidade de dados sejam identificados após a redução no número de 

variáveis(69). 

 

3.5.5 - Aditividade dos efeitos preditivos e interações entre as variáveis 

Duas outras questões importantes na aplicação de modelos de regressão são a 

aditividade dos efeitos preditivos e a interação entre as variáveis. Quando dois fatores 

preditivos não interagem, é possível afirmar que cada variável tem um efeito aditivo na 

resposta, ou seja, um modelo de regressão possui efeitos aditivos se a função da resposta 

poderá ser descrita como a soma das funções das variáveis preditivas. Por exemplo, ao se 

estimar o peso de nascimento de um bebê em gramas(y) pode-se usar como variáveis 

preditivas a duração da gestação em semanas (x1) e o fato da gestante ser tabagista ou 

não-tabagista (x2). Neste caso o modelo preditivo irá fornecer um coeficiente (1) para a 

variável x1. Supomos que seja 150, ou seja, para cada semana de gestação presume-se que 

haja um ganho de 150g do peso ao nascer. O tabagismo (x2) por sua vez, neste modelo, é 

a outra variável que influencia no peso ao nascer, mas caso também interfira na duração 

da gestação, existirá interação entre as variáveis e a presunção de aditividade será 

rompida. 

Com relação à interação, o número de possíveis resultados cruzados geralmente é 

tão grande que os preditores para verificar a aditividade ou interação devem geralmente 

ser especificados antes de se testar os preditores, caso contrário, os erros de tipo I, ou seja, 

achados falsos positivos e a superposição serão problemas importantes. Utilizando o 

mesmo exemplo acima, se de fato houver interação entre o tabagismo e a duração da 

gestação e esta interação não for identificada antes da construção do modelo, a equação 

pode ser erroneamente calculada e sua habilidade preditiva comprometida.  

Uma solução para estas questões é fazer testes de interação agrupados. Por 

exemplo, em um modelo com preditores de idade, sexo e carga tabágica, pode-se testar 

todas as interações de segunda ordem envolvendo idade, todas as interações envolvendo 

sexo e todas as que envolvem a carga tabágica. Um teste combinado de interações 

bidirecionais também é útil. Se um teste agrupado não atingir significância, pode ser um 

erro buscar resultados significativos através destas interações. Contudo, tem-se 

recomendado utilizar outros métodos estatísticos de mineração de dados para buscar 
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interações e relações não lineares, a fim de se identificar a melhor forma de inserir essas 

variáveis no modelo, mesmo que ainda se prefira o uso da regressão logística na sua 

construção final, dada sua facilidade de interpretação e abrangência de uso.  

Durante a construção dos modelos preditivos, deve-se analisar se as variáveis de 

preditores contínuos apresentam relações lineares com o desfecho, pois caso não 

possuam, são necessários ajustes na forma em que se analisam estes preditores. Por 

exemplo, a relação entre a idade e a mortalidade por pneumonia não é linear, pois a 

pneumonia costuma apresentar maiores taxas de mortalidade nos extremos da idade. Não 

considerar a relação quadrática da idade em um modelo preditivo para mortalidade de 

pneumonia pode significar não conseguir identificar o poder preditivo desta variável, 

quando ele de fato existe. 

 

3.5.6 - Dados faltantes 

Dados faltantes constituem um problema inerente à natureza da pesquisa 

biológica. Sempre que possível, a exclusão de pacientes por dados faltantes deve ser 

evitada, pois além de reduzir o tamanho da amostra, pode levar a redução da acurácia da 

ferramenta, com possível geração de vieses, já que muitas vezes a ausência dos dados não 

ocorre de forma aleatória. Em regressão logística, um método frequentemente utilizado 

para desenvolvimento de modelos preditivos, apenas casos com dados completos para 

todas as variáveis poderão ser incluídos. Deste modo, dados faltantes em qualquer 

variável ameaçam a construção do modelo de forma relevante. Neste caso é importante 

buscar incessantemente dados faltantes e, no caso da impossibilidade de se obtê-los, 

utilizar técnicas de imputação de dados, dando preferência para imputação 

multivariada(70). Caso a quantidade de pacientes com uma determinada variável faltante 

seja considerável, existe a possibilidade de tal informação também ser de difícil obtenção 

na prática. Nestes casos, deve-se questionar a manutenção desta variável no modelo(71). 

É importante lembrar que dados faltantes de variáveis dependentes, ou seja, do desfecho, 

jamais devem ser imputados. 

A proporção de dados ausentes está diretamente relacionada à qualidade das 

inferências estatísticas. No entanto, não há consenso sobre um valor de corte de uma 

porcentagem aceitável de dados faltantes em um conjunto de dados(72). Se sua proporção 
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for pequena (5% ou menos), a imputação simples poderá ser bastante razoável (73). Por 

outro lado, se a proporção de dados ausentes for superior a 10%, os resultados de análises 

estatísticas subsequentes poderão ser enviesados (74). Os mecanismos e padrões de dados 

faltantes têm maior impacto nos resultados da pesquisa do que a proporção de dados 

faltantes em si (75). 

 

3.5.6.1 – Aleatoriedade de dados faltantes 

Embora comum em vários estudos, assumir a aleatoriedade de dados faltantes é 

arriscado. É improvável que, para qualquer variável, os valores não faltantes constituam 

definitivamente uma amostra aleatória simples dos valores para todos os sujeitos do 

estudo(76, 77). A questão principal é se a "falta" está relacionada aos valores dos dados 

ou não. 

 

3.5.6.2 - Recomendações e limitações da imputação de dados 

Existem várias formas para manejar a falta de informação em um banco de dados. 

Métodos simples e frequentemente utilizados incluem a análise completa apenas dos 

dados disponíveis, que pode levar a um aumento enviesado da variância(76), e a 

imputação utilizando como critério a média geral dos dados acessíveis(78). O problema 

é que estes métodos levam a análises ineficientes e geralmente produzem estimativas de 

associação tendenciosas. Existem técnicas mais sofisticadas e recomendadas de 

imputação para lidar com dados faltantes, como a imputação multivariada.(76). Com essa 

técnica, os dados faltantes para um determinado indivíduo são imputados por um valor 

que é previsto usando as outras características disponíveis do mesmo, em modelos 

desenvolvidos a partir do comportamento previsto pelos dados completos de outros 

pacientes.  

Uma análise de sensibilidade comparando diferentes estratégias para lidar com 

dados faltantes também pode fornecer informações sobre a importância de diferentes 

métodos de imputação e como os dados faltantes podem prejudicar o modelo se não forem 

tratados adequadamente. 
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3.5.7 - Ajustes para análises múltiplas 

Na medida em que o número de testes aumenta, aumenta também a probabilidade 

de um erro do tipo I, ou seja, concluindo que uma diferença significativa está presente 

quando não está. Por exemplo, em um estudo com 20 análises e nenhuma relação 

verdadeira entre preditores e resultados, com p ≤ 0,05 como nível crítico para todos os 

testes, pode ser demonstrado que a chance de pelo menos um teste ser estatisticamente 

significativo por acaso não é 5%, mas sim 64%(79). Inúmeros métodos são usados para 

ajustar os valores de p ao fazer vários testes estatísticos com o objetivo de evitar esse erro. 

A correção de Bonferroni é direta e amplamente utilizada (80), apesar de ser considerada 

muito rigorosa (81). Ele estima a taxa de erro pela fórmula /T. onde é o valor crítico 

escolhido de p e T o número de testes realizados. O resultado é aplicado a cada teste 

individual para manter o nível geral de significância em 0,05. Há um debate contínuo 

sobre esse método, especialmente em estudos exploratórios, onde pode ser muito rigoroso 

e comprometer importantes descobertas. Outros métodos menos conservadores, como 

taxas de falsas descobertas, entre outros, têm sido propostos para diminuir o risco de falha 

na detecção de associações importantes(81). 

3.5.8 - Métodos estatísticos para modelos preditivos 

Durante décadas, os métodos mais utilizados para construir modelos de predição 

foram regressões e redes neurais artificiais(82, 83), sendo o segundo o preferido quando 

se lidam com amostras grandes(84). Outros métodos estatísticos tradicionalmente 

empregados em predição e prognóstico são as análises discriminativas(85), abordagem 

Bayesiana (86) e regressões múltiplas(87). Estes modelos se apresentaram efetivos, com 

a ressalva de resolver problemas menos complexos. Mais recentemente, a evolução das 

redes neurais e outros métodos de reamostragem, como Floresta Aleatória e Boosted 

Regression Trees (BRT), também têm sido utilizados para melhor manejo de problemas 

complexos (88, 89). 

 

3.5.8.1 - Regressões 

Regressão é um dos métodos estatísticos mais tradicionalmente usados para 
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modelagem preditiva e mineração de dados. Existem mais de 12 tipos de algoritmos de 

regressão projetados para diferentes tipos de análise, incluindo os três mais utilizados: 

regressão linear, logística e Cox. Cada tipo tem sua importância e é usado para modelar 

o relacionamento entre uma variável dependente (desfecho) e uma ou mais variáveis 

independentes (preditores).  

Cada técnica de regressão tem suas próprias presunções implícitas, que devem ser 

atendidas antes da execução da análise. Essas técnicas diferem em termos do tipo de 

variáveis dependentes e independentes e suas distribuições. 

A regressão linear é usada quando a variável dependente é contínua e sua relação 

com as variáveis independentes é assumida como linear. A regressão de Cox(90) é usada 

para investigar a associação entre o tempo de sobrevida dos pacientes e uma ou mais 

variáveis preditoras, especialmente úteis quando a perda de acompanhamento é uma 

questão importante. 

Em situações nas quais se busca estimar um desfecho binário (vivo ou morto, 

falha ou sucesso, sim ou não) baseado em uma ou mais variáveis contínuas ou categóricas, 

pode-se utilizar a regressão logística(91). Este recurso estatístico possui capacidade de 

avaliar as razões de chances individualizadas e, se inseridos os termos apropriadamente 

no modelo, a interação entre as variáveis. Evita-se assim analisar as variáveis preditivas 

de maneira isolada, pois desta forma a covariância entre elas seria ignorada e isto poderia 

levar a achados não verdadeiros(92).  

Inicialmente o programa estatístico calcula o risco de base de ocorrer ou não o 

desfecho sem usar qualquer preditor. Esta análise inicial fornece a constante (também 

conhecida como a intercepção). Em seguida, as variáveis preditivas escolhidas são 

inseridas no modelo e um coeficiente de regressão (conhecido também como "beta") e 

um valor de significância "p" para cada uma destas variáveis é calculado. O valor "p" 

indica se a variável particular contribui significativamente para a ocorrência do resultado 

ou não. Esses resultados também podem ser expressos como uma equação, que inclui a 

constante e o coeficiente de regressão para cada variável, que foi considerada significativa 

(geralmente usando um valor de p<0,05 como limiar). A equação fornece um modelo que 

pode ser usado para prever a probabilidade de um evento acontecer para um indivíduo em 

particular, dado seu perfil de fatores preditores(91) (Figura 2). 
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Figura 2 - Equação modelo na regressão logística. 
Equação de regressão logística para um sujeito (i) onde y é o log-odds do resultado, β0 é a 
interceptação, β é o coeficiente de cada variável "x". A partir do log-odds, as chances e 
probabilidades podem ser calculadas. 

 

3.5.8.1.1 - Seleção de variáveis em modelos de regressão 

Em modelos preditivos, a escolha das variáveis é fundamental para que se consiga 

prever o desfecho com menor possibilidade de erro. Apesar de ser frequentemente 

observado em diversos estudos, esta seleção não deve ser oriunda de análises univariadas, 

pois levaria a conclusões possivelmente errôneas(66, 93).  Além disso, todas as variáveis 

precisam estar associadas ao desfecho, mas tal correlação não precisa ser necessariamente 

causal(71). Para a escolha do número dessas variáveis, é importante que esteja adequado 

à quantidade do desfecho menos frequente encontrado na amostra, para que os modelos 

resultantes não se tornem instáveis e imprecisos(65).  

Com o propósito de identificar quais variáveis irão compor o modelo preditivo, 

duas estratégias são bem difundidas na literatura: modelo cheio e estratégia de seleção 

dos preditores. No primeiro, todas as variáveis selecionadas são incluídas nas análises 

multivariadas e nenhum método de seleção de preditores é utilizado. Aqueles que 

defendem este método alegam que tal conduta reduz o viés de seleção de variáveis 

preditivas, bem como o sobreajuste do modelo(66, 94). O modelo cheio, entretanto, não 

é geralmente fácil de ser definido, pois requer conhecimento prévio a respeito das 

variáveis preditivas candidatas. Deve-se evitar esta estratégia quando o número de 

eventos é limitado ou quando existem muitas variáveis candidatas(94). 

A outra estratégia é fazer a seleção dos preditores através de análises 

multivariadas com métodos para maximizar medidas de performance dos modelos, como 

o máximo R2 ajustado, Akaike information criterion (AIC)(95), Bayesian information 

criterion (BIC), dentre outros(96). As variáveis candidatas que não contribuem no 

modelo são removidas.  Na seleção passo a passo (stepwise selection) é realizada uma 
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série de testes removendo, adicionando ou mantendo cada variável no modelo baseado 

em níveis de significância prefinidos. Este processo pode ser realizado em diferentes 

“direções”. Pode-se realizar a eliminação retrógada, na qual a modelagem se inicia com 

todas as variáveis candidatas incluídas no modelo e são sequencialmente eliminadas, ou, 

de maneira oposta, na seleção anterógrada, inicialmente sem variáveis e estas são 

incluídas no modelo uma a uma, conforme o comportamento da medida de performance 

escolhida. Esta última estratégia é menos utilizada quando comparada com a eliminação 

retrógada, pois não demonstra as interações de todas as variáveis entre si, contudo, é 

especialmente útil quando muitas variáveis candidatas são propostas. Existe ainda a tática 

que combina as duas supracitadas. Através desse último método pode-se adicionar ou 

remover as variáveis em inúmeras etapas, com vantagens quando existem inúmeras 

variáveis potenciais, porém com a possibilidade de entrada de variáveis produto de ruído 

entre as que já estão no modelo. Experiência clínica e opinião não são permitidas na 

escolha inicial das variáveis(96), porém podem ser usadas posteriormente para forçar 

variáveis sabidamente relevantes ao modelo posteriormente proposto. 

 

3.5.8.2 - Redes Neurais 

O termo "redes neurais" refere-se a um conjunto de unidades de processamento 

(nós) que simulam neurônios e são interconectados por meio de um conjunto de "pesos" 

(análogos às conexões sinápticas no sistema nervoso) para permitir que os sinais 

atravessem a rede paralelamente e em série. Os nós são elementos computacionais diretos 

e baseiam-se na observação de que um neurônio se comporta como um interruptor: 

quando uma certa quantidade de neurotransmissor se acumula no corpo da célula, um 

potencial de ação é gerado. Isso foi modelado matematicamente como uma soma 

ponderada de todos os sinais de entrada para um nó, que é comparado com um limite que, 

quando excedido, leva ao disparo do nó, caso contrário, permanece inativo. O poder 

computacional em uma rede neural não deriva da complexidade de cada unidade de 

processamento (como em um computador convencional), mas da densidade e 

complexidade das interconexões. Ao contrário dos computadores tradicionais, a memória 

em uma rede neural é distribuída por toda a estrutura (em pesos) e é modificada pela 

experiência(97). 
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Nesse modelo matemático, o peso das variáveis é equivalente aos coeficientes 

beta nas regressões logísticas, e o fluxo de informações através dos nós é unidirecional. 

Este modelo pode aprender relações matemáticas entre variáveis preditivas e resultados. 

Possui métodos de validação interna e geralmente cria modelos com excelente 

precisão(98). Muitos consideram que, ao analisar dados com muitos parâmetros de 

entrada, as redes neurais são essenciais, pois nenhum método baseado em regressão é 

adequado (99). 

Em um estudo publicado em 1997, Burke et al(10) concluíram que as redes 

neurais artificiais eram significativamente mais precisas do que o sistema de estadiamento 

TNM e que novas ferramentas prognósticas deveriam ser criadas nas mais diversas 

doenças oncológicas. Jones et al. concluíram que as redes neurais melhoram a previsão 

da sobrevida observada em pacientes com carcinoma epidermoide da laringe (100). 

 

3.5.8.3 - Métodos baseados em árvores 

 

3.5.8.3.1 - Árvores de regressão e classificação (CART) 

Breiman, Freidman, Olshen e Stone desenvolveram o modelo CART em 

1984(101). É um modelo que combina dois métodos baseados em árvores: regressão e 

classificação. O primeiro é um tipo de regressão não paramétrica para prever resultados 

contínuos com variáveis contínuas e/ou categóricas nas quais as informações são 

divididas em respostas binárias condicionais a perguntas que envolvem a variável 

preditiva. Já a árvore de classificação é muito semelhante a uma árvore de regressão, 

exceto pelo fato de ser uma classificação usada para prever uma resposta qualitativa em 

vez de quantitativa. Os modelos CART usam uma árvore binária para dividir 

repetidamente a variável preditiva em subconjuntos onde a distribuição da variável 

dependente é sucessivamente mais homogênea(102) (Figura 3). 
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Figura 3 – Diagrama representando a árvore CART. 

A construção do conjunto de respostas binárias começa com a dicotomização de 

todos os preditores, exceto aqueles que já são originalmente binários. Assim, há uma 

categorização dicotômica de variáveis contínuas, e os preditores categóricos com mais de 

duas categorias são reorganizados para se tornarem binários. O processo de 

dicotomização de cada variável realizada pelo programa estatístico não é aleatório, mas 

baseado nos melhores pontos de corte, calculados pelo modelo, para melhor prever o risco 

alto ou baixo do resultado(102). 

O segundo passo é identificar qual variável subsequente discrimina melhor a 

população com alto e baixo risco de desfecho, usando como parâmetros: significância, 

medidas de associação e área sob a curva (ASC) de cada preditor(102). O processo 

continua crescendo a árvore através das divisões até que o método encontre o melhor 

ponto em relação ao desempenho (Figura 4). Após esse ponto, com novas estratificações, 

as medidas de desempenho (significância, ASC, medidas de associação) serão melhores 

na amostra de treinamento, por excesso de adaptação (sobretreinamento), porém piores 

nas amostras de testes ou validação. 
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Figura 4 – Crescimento da árvore. 

 

Em 2018, Manning et al. mostraram que é possível identificar pacientes com 

HNSCC com alto risco de readmissão no momento da alta inicial usando o CART. A 

presença de fístula foi o melhor parâmetro para distinguir se o paciente seria readmitido 

ou não. Entre os pacientes com fístula, a segunda melhor variável foi a renda bruta média 

ajustada pelo Código de Endereçamento Postal (CEP) e, entre os que não tiveram, o 

próximo melhor parâmetro foi o local primário do câncer(103) (Figura 5). 
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Figura 5 – Modelo CART para predição de readmissão hospitalar. 
CART: Classification and regression trees (Árvores de regressão e classificação). 
SBA: salário bruto ajustado; CEP: Código de Endereçamento Postal. 
Adaptado de Manning el al(103). 

 

3.5.8.3.2 - Floresta Aleatória 

O método da floresta aleatória (“random forest”) é conhecido como um dos 

métodos de agrupamento, onde são construídas várias árvores, justificando o termo 

"floresta"(101). Cada árvore é obtida usando um determinado algoritmo e todas são 

diferentes uma da outra por dois motivos: primeiro porque em cada nó, a melhor divisão 

é escolhida a partir de um subconjunto aleatório de preditores e segundo porque cada 

árvore é construída usando uma parte da amostra (“bootstrap sample”). Uma parte dos 

dados (chamados em inglês de “out-of-bag data”) é usada apenas para estimar a precisão 

da previsão. Ao contrário de outros algoritmos baseados em árvores, não há poda de 
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árvores totalmente crescidas, para maximizar alguma medida de performance. Cada 

observação é atribuída a uma folha, o nó terminal de uma árvore, de acordo com a ordem 

e os valores das variáveis preditoras. Para uma árvore específica, as previsões para 

observações são fornecidas apenas para dados prontos para uso. A previsão geral é então 

calculada pela média de todas as árvores construídas. 

 

3.5.8.3.3 - Boosted regression trees (BRT) 

O BRT é uma técnica de regressão não paramétrica que combina uma árvore de 

regressão com um algoritmo de impulso. Essa variação da árvore de regressão clássica 

permite maior flexibilidade e desempenho preditivo na modelagem dos dados. Uma 

árvore de regressão particiona os dados de maneira binária, levando à criação de 

subamostras onde a distribuição da variável dependente é sucessivamente mais 

homogênea. Essas divisões são definidas por regras, métricas de distância ou ganho de 

informações. A seleção de variáveis e o valor no qual o ponto de divisão ocorre são 

determinados recursivamente em cada estágio da construção da árvore. O boosting 

melhora o aprendizado básico simples, ponderando novamente as observações que foram 

classificadas incorretamente ou que apresentaram erros residuais significativos na 

iteração anterior. Ou seja, cada fase melhora o desempenho do que não foi satisfatório na 

fase anterior. Quanto mais profundo crescemos a árvore, mais segmentos podemos 

acomodar e, portanto, mais variações podem ser explicadas. Isso resulta em maior 

complexidade do modelo e, portanto, um risco maior de ajustar o modelo aos dados. A 

motivação por trás do boosting é que, embora cada árvore tenha um poder preditivo 

superficial, o conjunto combinado desses classificadores fracos pode criar uma 

ferramenta de precisão robusta. 

 

3.5.8.4 - Modelos Dinâmicos 

Ao criar um modelo preditivo, é importante descrever detalhadamente em qual 

cenário ele foi concebido, ou seja, qual foi o momento utilizado para obter os dados 

preditivos, por exemplo: primeira consulta, pré-operatório, pós-operatório imediato etc. 

Prognósticos em câncer são frequentemente baseados em características conhecidas no 



29 
 

momento do diagnóstico e apresentadas como se fossem um veredicto vitalício. No 

entanto, quando um paciente com câncer sobrevive ao primeiro ano, seu prognóstico é 

possivelmente melhor do que no momento do diagnóstico. Isso é causado pelo fato de 

que eles sobreviveram ao primeiro período, onde em muitas análises preditivas parte dos 

pacientes morre. 

Baseado na premissa supracitada, em 2012 foi publicado um estudo sobre um 

modelo prognóstico dinâmico em cabeça e pescoço. Os resultados mostraram de maneira 

significativa que os fatores prognósticos ocorridos durante o período de acompanhamento 

e após o tratamento inicial não são geralmente contemplados em modelos preditivos. 

Entretanto, foi demonstrado que incorporar tais mudanças, como sobreviver ao 

tratamento no primeiro ano, persistência tumoral, ou aparecimento de metástases adiciona 

um efeito importante no prognóstico do paciente portador de CECP(104). Por esse 

motivo, ao desenvolver uma nova ferramenta prognóstica, deve-se estar ciente de que tais 

previsões são limitadas ao tempo e ao cenário em que o paciente está envolvido. Variáveis 

que podem ser significativas em um momento para um determinado desfecho em um 

certo período de tempo, podem ser insignificantes em outra ocasião clínica. 

 

3.5.9 - Validação de métodos 

Julgar a acurácia de um modelo prognóstico apenas pelo conjunto de dados 

utilizados para a elaboração é um erro frequente. O teste mais rigoroso para qualquer 

modelo preditivo é uma validação externa, ou seja, a aplicação do modelo estabelecido 

em uma nova população. Muitas vezes, a falha de um modelo na validação externa 

poderia ter sido predita a partir de uma validação interna sem vieses. Em outras palavras, 

é provável que muitos modelos clínicos que não conseguiram validar em amostras 

externas, já teriam falhado em amostras parciais internas. Os principais métodos para 

obter validações internas com mais precisão são a divisão de dados, validações cruzadas 

e bootstrapping(66).  

A divisão de dados consiste em dividir a amostra total em partes, reservando uma 

delas para uso exclusivo de validação. A grande vantagem é que esta amostra nunca é 

utilizada no desenvolvimento do modelo. A desvantagem é que o modelo será 

desenvolvido em uma amostra menor de pacientes, com menor poder. Este método pode 
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inviabilizar o desenvolvimento de modelos em amostras pequenas. 

A validação cruzada é uma ferramenta de reamostragem usada para avaliar 

modelos preditivos e para validá-los internamente. O método possui um parâmetro único 

(k) que significa o número de grupos nos quais uma determinada amostra de dados deve 

ser dividida. Utiliza-se uma subamostra para estimar o desempenho do modelo quando 

aplicado em dados não utilizados durante o treinamento do modelo (105).  As etapas da 

validação cruzada estão representadas na Figura 6 e descritas nos passos abaixo: 

1) Reorganizar o conjunto de dados aleatoriamente. 

2) Dividir o conjunto de dados em k subgrupos 

3) Para cada rodada: 

a. Escolher um subgrupo como conjunto de dados de validação 

b. Utilizar os grupos restantes como um conjunto de dados de treinamento 

c. Ajustar um modelo nos conjuntos de treinamento e avaliar no conjunto de 

validação 

d. Salvar a pontuação da avaliação e descartar o modelo 

4) Analisar a habilidade do modelo final usando o conjunto das pontuações de 

subgrupos 
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Figura 6 – Exemplo de esquema de validação cruzada em 10 subgrupos (k=10). 
Particionamento do conjunto de dados em subconjuntos mutuamente exclusivos, e 
posteriormente, o uso de alguns destes subconjuntos para a estimação dos parâmetros do modelo 
(dados de treinamento – em branco), enquanto os subconjuntos selecionados (em preto) são 
empregados na validação do modelo 

 

Cada observação na amostra de dados é atribuída a um grupo individual e 

permanece nesse grupo durante o procedimento. Isso significa que cada amostra tem a 

oportunidade de ser usada no conjunto de dados de teste um vez e usada para treinar o 

modelo k-1 vezes(105). 

O bootstrapping também é um método de reamostragem, que estima o erro padrão 

de sucessivas amostras isoladas (geralmente mais de 100 amostras de bootstrapping) e 

devolvidas ao conjunto de dados. O bootstrapping gera estimativas quase imparciais da 

precisão preditiva, que são de variação relativamente baixa e exigem menos ajustes do 

modelo do que a validação cruzada(66) (Figura 7). 
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Figura 7 – Representação gráfica do método de reamostragem Bootstrapping com o 
objetivo de obter uma distribuição normal de subamostras.  
Cada subamostra é devolvida ao conjunto de dados antes de nova seleção de subamostras. 

 

Validações externas com populações distintas geográfica e temporalmente são 

ainda mais desejáveis, por inferir uma aplicabilidade quase universal de modelos 

preditivos. Datema et al. publicaram um estudo no qual um modelo preditivo de CECP 

criado na Holanda foi submetido a validação externa em pacientes americanos. O modelo 

mostrou resultados aceitáveis de calibração e discriminação na validação interna e 

externa, para a previsão de taxas de sobrevida em 2 e 5 anos (106). 

 

3.5.10 - Ajuste 

Em modelos preditivos deve-se evitar o ajuste excessivo, no qual o modelo se 

apresenta muito bem adaptado ao conjunto de dados que o compõe, porém se mostra 

ineficiente para predizer novos desfechos em populações distintas, já que dificilmente 

teremos uma amostra perfeita de qualquer outra população(107) (Figura 8). 

A complexidade e diversidade dos eventos biológicos pode gerar modelos 

preditivos tão detalhados e consequentemente específicos para uma determinada amostra, 

quanto mais completos forem.  Além disso, é comum que a amostra disponível apresente 

desvios causados por fatores ao acaso ou por erros de medição. No momento em que o 

modelo se adapta a todos estes desvios, ocorre o sobreajuste. Para diminuir a 

possibilidade de ocorrer o sobreajuste deve-se penalizar o modelo pela sua complexidade, 
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com isto são eliminados parâmetros de pouca relevância, reduzindo a complexidade 

potencialmente deletéria. Uma maneira de se testar se está ocorrendo o sobreajuste é a 

utilização dos métodos de validação citados no item 3.5.9 ou de mecanismos de seleção 

de variáveis que penalizam o modelo pela sua complexidade, como o Akaike Information 

Criteria (AIC) (107). 

 

Figura 8 – Representação gráfica de um modelo sobreajustado.  
A linha tracejada representa um modelo sobreajustado, enquanto a linha contínua representa um 
modelo adequado. 
 
 

3.5.11 - Testando a performance de um modelo preditivo 

Existem várias maneiras de avaliar o desempenho de um modelo preditivo. Nos 

últimos anos, muitos estudos propondo modelos de previsão de risco foram publicados, e 

a maioria das publicações utilizou a ASC como uma medida de qualidade, apesar de todas 

as críticas ao seu valor para esse fim (108). A ASC mede a capacidade de discriminação 

do modelo de maneira ordenada, mas não reflete o risco individual real dos pacientes. 

O desempenho pode ainda ser quantificado em termos de calibração, usando, por 

exemplo, o teste Hosmer-Lemeshow "goodness-of-fit"(109). Trata-se de um teste que 

compara o risco previsto e o desfecho real dos pacientes em todas as subclasses de risco, 

por exemplo, quartis ou decimais de risco(109). Um valor p significativo sugere que as 

previsões de risco são significativamente diferentes do valor real, ou seja, calibração ruim 

(indesejada). Vale ressaltar que os critérios para divisão em subgrupos de risco podem 

ser bastante arbitrários(110) e certos pontos de corte podem fazer o modelo parecer mais 
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calibrado que outros. Idealmente, os pontos de corte devem ser escolhidos com base em 

critérios de relevância clínica e não para melhorar as medidas de calibração.  

A calibração é uma medida de performance complementar à discriminação. É 

essencial verificar se os pacientes que foram previstos como tendo o desfecho para o 

resultado apresentam riscos mais altos do que aqueles que não foram, o que pode ser 

quantificado com medidas como sensibilidade, especificidade e ASC (ou estatística c de 

concordância)(111). O problema é que a ASC não distingue dois modelos - um preciso e 

outro que constantemente erra na mesma direção. Por exemplo, se um modelo for preciso 

e outro superestimar o risco individual de todos os pacientes em 10%, as curvas ROC 

serão igualmente discriminatórias, mas o primeiro modelo será mais calibrado que o 

segundo. 

Outras medidas, como o coeficiente de determinação, também chamado de "R ao 

quadrado" (R2), são usadas quase universalmente na avaliação de análises de regressão. 

O R2 é uma medida do ajuste de um modelo estatístico linear generalizado, como 

regressão linear ou logística, em relação aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, 

indicando quanto o modelo pode explicar os valores observados. Quanto maior o R², mais 

explicativo é o modelo, melhor ele se encaixa na amostra (112). 
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4 - MÉTODOS 

 

4.1 – Seleção dos Indivíduos 

Com o apoio financeiro da FAPESP e do Instituto Ludwig, em 2001 foi criado 

um grupo multicêntrico e multidisciplinar chamado GENCAPO. Entrevistadores 

treinados provenientes das diversas instituições participantes, dentre elas Instituto 

Arnaldo Vieira de Carvalho, Hospital Heliópolis, Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, Universidade do Vale do Paraíba e Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto coletaram prospectivamente 

dados demográficos, clínicos, patológicos e de seguimento dos pacientes portadores de 

CECP atendidos nestes centros. Tais informações foram obtidas segundo protocolos 

adotados por estudos epidemiológicos internacionais e armazenados em um banco de 

dados padronizado. Tratava-se, originalmente, de um estudo com dois braços principais: 

um estudo caso-controle, com pacientes portadores de CECP e pacientes de base 

hospitalar sem câncer, a fim de identificar fatores associados ao desenvolvimento de 

CECP; e uma coorte de pacientes com CECP, majoritariamente virgens de tratamento 

para a neoplasia. 

Este estudo é uma análise retrospectiva de pacientes prospectivamente inseridos 

pelo grupo de pesquisa GENCAPO (http://ctc.fmrp.usp.br/ClinicalGenomics/cp/) na 

coorte de pacientes com CECP. Foram analisados pacientes incluídos no banco de dados 

entre 04 de julho de 2000 e 16 de agosto de 2011, com diagnóstico de carcinoma 

epidermoide de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe ou laringe. Não foram incluídos os 

pacientes portadores de carcinoma de cavidade nasal, nasofaringe, seios paranasais, 

lábios e tumores primários ocultos. 

 

4.2 – Ética 

Esse estudo é um subprojeto do Projeto “FATORES AMBIENTAIS, CLÍNICOS, 

HISTOPATOLÓGICOS E MOLECULARES ASSOCIADOS AO 

DESENVOLVIMENTO E AO PROGNÓSTICO DE CARCINOMAS EPIDERMÓIDES 

DE CABEÇA E PESCOÇO” desenvolvido no departamento de Cirurgia do Hospital das 
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Clínicas da FMUSP e previamente aprovado pela CAPPesq sob o n° 0511/07 (Apêndice 

1). 

Utilizamos os dados dos pacientes do subprojeto “BUSCA DE MARCADORES 

DE AGRESSIVIDADE EM TUMORES DE CABEÇA E PESCOÇO” desenvolvido no 

departamento de Cirurgia do Hospital das Clínicas da FMUSP e previamente aprovado 

pela CAPPesq sob o n° 0511/07. (Apêndice 2). 

Todos os pacientes incluídos neste estudo assinaram o Termo de Consentimento 

livre esclarecido no momento de sua inclusão no projeto. 

 

4.3 – Preenchimento dos questionários Gencapo 

Uma vez integrante do Gencapo, todos os pacientes foram submetidos a 

questionários aplicados por entrevistadores treinados os quais preenchiam formulários 

padronizados. Informações pessoais, profissionais, de familiares e hábitos relacionados 

ao tabagismo e etilismo dos indivíduos eram registradas (Apêndice 3). Os formulários 

clínicos foram preenchidos pelos médicos cirurgiões responsáveis pelo atendimento dos 

pacientes (Apêndice 4). As informações provenientes dos laudos histopatológicos foram 

coletadas por médicos pertencentes ao Gencapo (Apêndice 5). Os questionários de 

acompanhamento foram preenchidos durante o retorno ambulatorial ou hospitalar do 

paciente, bem como em qualquer outro momento caso houvesse informação de óbito 

(Apêndice 6). Todas as informações constantes nos formulários físicos foram 

posteriormente incluídas na plataforma informatizada online do GENCAPO. 

 

4.4 – Seleção das Variáveis 

Os dados disponíveis foram obtidos no momento da apresentação e diagnóstico 

do paciente: sexo, idade, raça, escolaridade, tabagismo, etilismo, presença de sintomas 

(alterações visuais, dificuldade respiratória, traqueostomia, disfagia, disfonia, dor, 

feridas, lesões, nódulos, obstrução nasal, odinofagia, otalgia, rinorréia, sangramento, 

sensação de corpo estranho, tosse), índice de massa corpórea (IMC), porcentagem da 

perda ponderal em relação ao peso habitual, tempo de perda ponderal, fração dos 
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familiares de primeiro grau que tiveram câncer, localização da lesão (através do Código 

Internacional de Doenças), extensão da doença aferida por avaliação clínica e/ou 

radiológica (tamanho da lesão primária, extensão linfonodal da doença e metástase à 

distância). O grau de diferenciação tumoral, apesar de poder ser aferido com aceitável 

acurácia em materiais de biópsias, foi obtido por relatórios patológicos tanto de biópsias 

como de peças cirúrgicas, conforme disponibilidade. O acompanhamento durante cinco 

anos com o desfecho (cura ou óbito, independentemente de sua causa) foi realizado 

conforme retornos ambulatoriais dos pacientes, bem como por busca ativa do time de 

pesquisadores, por diversos métodos, dentre eles bases oficiais de registros de óbito, nos 

casos de perda de seguimento. 

Todos os sintomas supracitados foram submetidos a uma regressão logística passo 

a passo (stepwise regression) prevendo mortalidade como desfecho. Após treinamento e 

validação, selecionamos quatro sintomas: nódulos, disfonia, lesões e odinofagia. Nódulos 

já são contemplados pelo TNM assim como a presença de lesões, portanto ambas foram 

excluídas do modelo, restando apenas disfonia e odinofagia como sintomas relevantes 

para inclusão nos modelos de predição posteriormente desenvolvidos. 

Após realizar a primeira triagem das variáveis candidatas, analisamos a 

quantidade e distribuição dos dados faltantes entre elas (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Número e proporção dos dados faltantes por variáveis. 

Variável N Dados faltantes Dados faltantes (%) 
Antecedente familiar de cancer 1793 299 14,3 
cT 2009 83 4,0 
cN 1979 113 5,4 
cM 1762 330 15,8 
Maior Dimensão Clínica (DC1) 1473 619 29,6 
Menor Dimensão Clínica (DC2) 1335 757 36,2 
Espessura Clínica 857 1235 59,0 
Disfonia 2027 65 3,1 
Escolaridade 2042 50 2,4 
Etilismo 2026 66 3,2 
Grau de Diferenciação 1925 167 8,0 
Idade 2092 0 0,0 
IMC 1816 276 13,2 
Odinofagia 2014 78 3,7 
Perda Ponderal (%) 1904 188 9,0 
Perda Ponderal (Kg) 1967 125 6,0 
Perda Ponderal (m) 1176 1016 48,7 
Perda Ponderal (S/N) 2005 87 4,2 
Raça 2063 29 1,4 
Sexo 2092 0 0,0 
Sitio 2092 0 0,0 
Status 5 anos (vivo/morto) 1811 281 13,4 
Tabagismo 2035 57 2,7 
Volume Tumoral 855 1237 59,1 

cT: estádio clínico do tumor primário; cN: estádio clínico dos linfonodos regionais; cM: 
estádio clínico de metástase à distância; m: meses; S/N: sim ou não. 
  

4.5 – Material Biológico 

Os blocos parafinados produto das resseções cirúrgicas ou biópsias foram obtidos 

após solicitação junto ao Serviço de Anatomia Patológica da FMUSP. Os blocos foram 

analisados para seleção daqueles com maior representação de tecido e armazenados no 

Laboratório de Investigação Médica (LIM)28.  

 

4.6 – Pesquisa do Gene do Papilomavírus Humano 

A pesquisa de ácido desoxirribonucleico (DNA) do HPV por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) foi escolhida como método de detecção, pois utilizamos amostras 

embebidas em parafina, mais facilmente disponíveis. 
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4.7 – Extração de DNA de tecido parafinado 

Uma vez de posse dos blocos de parafina, três cortes com dez micrômetros cada 

foram obtidos através do uso do micrótomo histológico. Cuidados padrões, como a 

antissepsia entre cada bloco (álcool 70%), foram tomados para evitar a contaminação 

cruzada pelo HPV entre amostras 

O estudo de HPV foi realizado em duas fases: 

A primeira, com material de 350 pacientes com tumores de diversos sítios, foi 

realizada anteriormente ao presente estudo pelo time do Dr José Eduardo Levi pelo 

GENCAPO, em parceria com consórcio internacional. Utilizou-se o método INNO-LiPA 

(Innogenetics) cuja tecnologia é baseada na hibridização reversa capaz de detectar 

simultaneamente 28 tipos de HPV, conforme previamente publicado (16, 113).  

A segunda, foi efetivada especificamente para o presente estudo, na Fundação 

Oncocentro de São Paulo (FOSP) em 342 pacientes utilizando o teste BD Onclarity HPV 

Assay®. Trata-se de um ensaio em tempo real no qual é possível detectar informações 

genéticas de seis genótipos do HPV (16, 18,31, 45, 51 e 52), além de relatar outros oito 

genótipos em três grupos (33/58, 56/59/66 e 35/39/68). É o primeiro ensaio que detecta 

especificadamente os genes responsáveis para oncoproteínas E6 e E7(114, 115), sendo 

realizado de forma 100% automatizada através do sistema BD Viper LT®. Este ensaio 

não prevê o teste de material fixado com formol e embebido em parafina, portanto para a 

genotipagem destas amostras, foi preciso cumprir algumas etapas pré-analíticas, 

manualmente: (1) realização de 3 cortes histológicos, com espessura de 10µm, colocados 

em um microtubo; (2) identificação com etiquetas dos tubos BD Onclarity® HPV LBC 

em que foram colocadas as amostras; (3) passagem dos 3 cortes do microtubo para o tubo 

BD Onclarity® HPV LBC; (4) adição de 0,5 ml de água destilada; (5) inversão do tubo 

com o material parafinado dentro 3 a 4 vezes para garantir a mistura do material com o 

diluente. A amostra foi então submetida a lise celular com consequente exposição do 

DNA a ser extraído e amplificado, utilizando a estação preaquecedora Viper LT®. Em 

seguida, foi transferida para uma outra parte do aparelho no qual foi submetida ao 

processamento automático visando análise através do PCR. O DNA foi extraído usando 

partículas magnéticas BD FOX® e o eluente contendo DNA foi usado para pesquisar três 
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reações de genotipagem de PCR: G1 detecta HPV 16, HPV 18 e HPV 45; G2 detecta 

HPV 31, HPV 33 ± 58 e HPV 56-59-66, o G3 detecta HPV 51, HPV 52 e HPV 35-39-68. 

Em todas reações foram analisadas a presença do gene endógeno da betaglobina humana 

buscando controlar a presença de inibidores da PCR, avaliação da adequação, extração e 

amplificação da amostra. Após 40 ciclos de PCR, consideramos positiva qualquer 

pontuação do escore do liminar do ciclo (Ct) para um tipo específico e/ou controle interno 

da betaglobina reagente(116). 

Esse procedimento foi realizado com 342 amostras. O relatório do Viper 

apresentou falha no controle interno (ICt) em 43 amostras. Os dados brutos destas 

amostras tidas como ICt foram extraídas do sistema BD Viper LT® através de um pen 

drive, e enviadas para a BD dos Estados Unidos da América para serem analisadas. Essa 

análise mostrou que apesar do resultado IC, as amostras eram positivas para beta globina 

(gene humano) e em uma delas havia inclusive material genético de HPV 16. Isso 

aconteceu pelo fato de o equipamento ter sido parametrizado para uso com citologia 

líquida, e não para material fixado em formol e embebido em parafina. Dessa maneira, o 

DNA existente na amostra não alcançava o limiar de fluorescência pré-estabelecido, após 

os ciclos de PCR.  

Classificamos como positivo para pesquisa do HPV todas as amostras com 

subtipos considerados de alto risco (HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 

68, 73)(117, 118). 

 

4.8 – Métodos estatísticos 

4.8.1 – Imputação de dados 

4.8.1.1 Dimensões Tumorais no estudo de anatomia patológica. 

Apesar de não incluídos dados de relatórios de anatomia patológica (AP) em nossa 

análise, já que pretendemos criar um modelo para aplicação previamente ao tratamento, 

tais dados foram utilizados para elaboração de métodos de imputação das informações 

faltantes de dimensões e espessura clínicas. Os dados faltantes das dimensões AP foram 

imputados utilizando a média por sítio em cada uma das classes de estádio pT. Havia três 

casos T1 de Hipofaringe que não possuíam informação da terceira dimensão patológica, 
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portanto não foi possível calcular a média. Para imputar estes três dados utilizamos a 

média de duas regressões lineares bivariadas (dimensão AP1 e dimensão AP2). 

 

4.8.1.2 - Dimensões tumorais clínicas 

Os dados das dimensões tumorais clínicas sofreram imputação, sendo 

inicialmente realizada por regressão linear em função das dimensões registradas do 

tamanho tumoral no estudo de anatomia patológica para os pacientes que tinham tais 

informações. Quando ausentes, utilizamos a média dos dados disponíveis em cada 

categoria de estádio cT e por cada sítio tumoral. Por fim, nos casos em que nenhum dos 

métodos conseguiu imputar as dimensões clínicas, utilizamos a técnica de contração 

(Shrinkage estimator) para covariâncias. 

Após a imputação das três dimensões clínicas tumorais, criamos uma variável, 

chamada de volume tumoral. Para este cálculo, utilizamos a fórmula descrita por Monga 

[(comprimento (DC1) x largura(DC2) x profundidade(espessura)/2)](119). 

4.8.1.3 – Sítios dos tumores primários 

  Após a análise inicial dos dados, em 31 pacientes havia dúvidas se o tumor havia 

se originado na orofaringe ou na cavidade oral (Figura 9).  

   Figura 9 – Distribuição pelos sítios antes da realocação do Cavidade Oral/Orofaringe. 

 

Para definir o sítio destes 31 indivíduos realizamos um modelo CART apenas 

considerando o sítio e o desfecho (Figura 10), a fim de prever se os casos indefinidos se 

comportavam predominantemente como tumores de cavidade oral ou de orofaringe. 

 

SÍTIO  n Proporção 
Orofaringe 367 0,20 
Laringe 494 0,27 
Hipofaringe 167 0,09 
Cavidade Oral/Orofaringe 31 0,02 
Cavidade Oral 752 0,42 
Total 1811 1,00 

Cavidade Oral

Cavidade Oral/Orofaringe

Hipofaringe

Laringe

Orofaringe
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Figura 10 – CART analisando o sítio e o desfecho, a fim de melhor alocar os casos sem 
definição de sítio entre cavidade oral e orofaringe 

 

Analisando a árvore da figura 10, observamos o agrupamento da categoria 

“cavidade oral/orofaringe” com “orofaringe”. Com todas as variáveis de interesse, o sítio 

não foi selecionado no início da árvore, porém, quando foi, apareceu ao final da árvore, 

além de agrupar novamente os casos de indefinição juntamente à orofaringe e não à 

cavidade oral. Deste modo, classificamos os 31 casos sem distinção de sítio entre 

cavidade oral/orofaringe como sendo casos de câncer de orofaringe (OF) (Figura 11).  

 

 Figura 11 - Distribuição pelos sítios após a realocação 

 

 

SÍTIO  n Proporção 
Orofaringe 398 0,22 
Laringe 494 0,27 
Hipofaringe 167 0,09 
Cavidade Oral 752 0,42 
Total 1811 1,00 
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4.8.1.4 – Perda Ponderal (meses) 

Analisando a variável “Perda Ponderal (m)” pela variável binária (Perda Ponderal 

(S/N), constamos que em 100 pacientes houve perda ponderal, mas os dados de Perda 

Ponderal (m) estavam faltando. 

Decidimos pela imputação através de uma regressão linear bivariada utilizando 

como variável independente a “Perda ponderal (kg)” (Figura 12) 

 

Figura 12 – Regressão linear bivariada. 

 

Fórmula utilizada na imputação dos pacientes que são SIM para Perda Ponderal 

(S/N), mas estavam com dados faltantes para Perda Ponderal (m) 

(1) Perda Ponderal (m) = 4,2311457 + 0,1474558*Perda Ponderal (Kg) 

A distribuição pós imputação dos dados de Perda Ponderal (m) está representada 

na Figura 13. 

 

 

 

 

 

R2 0,016 
Erro da raiz quadrada média 6,16 
Média de resposta 5,37 
Observações (ou soma dos 
pesos) 

1084 
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Figura 13 - Distribuição da Perda Ponderal (m). 

 

4.8.2 – Análise Estatística 

Todas as informações contidas no banco de dados do Gencapo foram importadas 

com o auxílio do programa Excel (Microsoft® Office Professional 365). Diversos 

modelos de predição foram usados para investigar os efeitos dessas variáveis 

simultaneamente na sobrevida global e para desenvolver o modelo de risco de cada 

indivíduo. Estratégias de mineração de dados, como árvores de classificação e regressão, 

boosted tree e floresta aleatória foram usadas para explorar interações entre variáveis, a 

fim de tornar os modelos preditivos mais precisos. As performances dos diferentes 

modelos preditivos gerados foram analisadas através do R2, da área sob a curva ROC 

(ASC) para discriminação (120), e Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit statistic para 

calibração (109).  

Um modelo preditivo de redes neurais e outro baseado em regressão logística 

foram criados para todos os sítios e para cada um dos sítios. Subdividimos nossa 

população em quartis de acordo com a faixa de risco de mortalidade. Os grupos foram 

denominados: colocar as faixas de corte para cada um. 

Estes modelos foram comparados aos modelos baseados no TNM 7ª e 8ª edição 

utilizando curvas de sobrevida de Kaplan Meyer. 
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Para avaliar o incremento do HPV em predição de mortalidade, desenvolvemos 

modelos de regressão logística que incluíam apenas pacientes com informação do status 

HPV, comparando-se o modelo gerado apenas com informações clínicas ao modelo 

gerado com informações clínicas e o HPV.  

Para todas as análises estatísticas utilizamos o JMP® Pro 10.0.0 e o Excel 

(Microsoft® Office Professional 365). 

 

4.8.3 – Validação 

Para validação optamos pela estratégia de divisão da amostra de pacientes em três 

subconjuntos: treinamento, validação e teste. O primeiro é a parte usada para estimar os 

parâmetros do modelo. O segundo é a parte que avalia ou valida a capacidade preditiva 

do modelo. O terceiro é uma avaliação final independente da capacidade preditiva do 

modelo. 

Criamos duas variáveis: “data3” e “data3.50.25.25”. No caso da primeira, 

geramos três grupos de forma aleatória com número semelhante de pacientes. Já a 

segunda foi realizada também de forma aleatória, mas a quantidade de pacientes foi de 

50% para o grupo treinamento, 25% para validação e 25% para teste.  Para geração das 

sequências aleatórias com as duas diferentes proporções, utilizamos o software Excel 

(Microsoft® Office Professional 365). 

 

4.8.4 – Transformação de variáveis contínuas 

Com o objetivo de testar inúmeras variáveis durante a construção dos modelos 

preditivos, foi realizado a categorização das seguintes variáveis contínuas: idade, perda 

ponderal (kg), perda ponderal (m) e volume clínico. Além disso testamos a transformação 

logarítmica da variável “volume clínico”, para minimizar o efeito deletério no modelo de 

regressão logística dos valores extremos observados para nesta variável. 

4.8.4.1 – Idade 

Utilizamos o CART para definir o valor de corte para categorizar de forma binária 

a variável idade. Conforme a figura 14, o valor encontrado foi 76 anos. Para fins práticos, 
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resolvemos adotar as seguintes categorias: menor que 75 anos e maior ou igual a 75.  

Figura 14 – CART utilizado para a criação de categorias para a variável “Idade”. 
 

 A distribuição da nova variável para idade encontra-se na figura 15. 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Distribuição para idade categórica.  
(não se <75 anos; sim se ≥75 anos). 
 

4.8.4.2 – Perda Ponderal 

Duas variáveis relacionadas à perda ponderal foram dicotomizadas: perda 

ponderal em quilos e tempo da perda ponderal em meses. Da mesma maneira que fizemos 

com “Idade”, também utilizamos CART para definir os valores de corte. 

 

4.8.4.3 – Volume Clínico 

Mais uma vez utilizamos o CART para definir os valores de corte, porém, 

diferentemente das anteriores, criamos duas variáveis categóricas de volume clínico, 

109 (6,0%) 1702 (94%) 

Não Sim 
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sendo uma com dois níveis e outra com quatro níveis (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Categorização da variável “volume clínico” (valores em cm3). 

 Categorias 
1 2 3 4 

Volume Clínico 2 categorias ≤25 >25   

Volume Clínico 4 categorias ≤1,0 
>1,0 
≤5,0 

>5,0 
≤25,0 

>25 

A distribuição do volume clínico para tumores laríngeos apontava para um ponto 

de corte menor que os demais sítios. Após análise utilizando um modelo CART criamos 

uma variável categórica binária exclusiva para laringe: categoria 1 para tumores menores 

ou iguais a 3cm3 e categoria 2 para tumores maiores que 3cm3. 

Além disso, devido a presença de valores extremos, resolvemos criar a variável 

logarítmica do “volume clínico” para todos os sítios (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Comparação da distribuição entre “volume clínico” e “volume clínico 
LOG”. 

Volume Clínico Volume Clínico LOG 

 
Quartis 

100% máximo 472,5 
75% quartil 22,64 
50% mediana 8,66 
25% quartil 3 
0% mínimo 0 

 
Média 20,80 

 

 
Quartis 

100,0% máximo 2,67 
75,0% quartil 1,36 
50,0% mediana 0,94 
25,0% quartil 0,48 
0,0% mínimo -2,40 

 
Média 0,88 

 

LOG: logaritmo 
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4.8.5 – Criação da variável linfonodomegalia 

Utilizando informações de cN, foi criada a variável binária “linfonodomegalia” 

(não se cN0; sim para os demais valores de cN)   

4.9 – Variáveis utilizadas 

Segue abaixo a lista final com todas as 27 variáveis que foram utilizadas para 

construção dos modelos preditivos: 

• Dimensão Clínica 1 
• Dimensão Clínica 2 
• Disfonia 
• Escolaridade 
• Espessura clínica 
• Etilismo 
• Grau de diferenciação 
• Idade 
• Idade Categórica (sim se ≥75anos) 
• IMC 
• Linfonodomegalia 
• Metástases (distância) 
• Odinofagia 
• Perda ponderal (%) 
• Perda ponderal (kg) 
• Perda ponderal (kg) Categórica (sim se ≥3,5kg) 
• Perda ponderal (m) 
• Perda ponderal (m) categórica (sim se ≥5meses) 
• Perda ponderal (sim/não) 
• Raça 
• Sexo 
• Sítio 
• Tabagismo 
• Volume Clínico 
• Volume Clínico Ordinal (cat1≤1,0) (1,0<cat2≤5,0) (5,0<cat3≤25,0) (cat4>25) 
• Volume Clínico Binário (cat1≤25,0) (cat2>25)  
• Volume Clínico LOG 
• Volume Clínico Binário LA (cat1≤3,0) (cat2>3,0) – específica para tumores 

laríngeos 
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5.0 – RESULTADOS 

Os principais achados estão dispostos em etapas conforme esquema a seguir, 

enquanto os achados adicionais constam nos anexos indicados. 

 Descrição da amostra de pacientes incluídos 

 Modelos preditivos com todos os subsítios anatômicos 

o Comparação com o sistema TNM 

 Modelos preditivos em cavidade oral 

o Comparação com o sistema TNM 

 Modelos preditivos em orofaringe 

o Comparação com o sistema TNM 

 Modelos preditivos em hipofaringe 

o Comparação com o sistema TNM 

 Modelos preditivos em laringe 

o Comparação com o sistema TNM 

 Incremento da performance dos modelos preditivos após adição do status 

HPV 

No período entre 04 de julho de 2000 e 16 de agosto de 2011, o banco de dados 

do GENCAPO recebeu dados de 2930 pacientes, dos quais 838 pacientes foram excluídos 

por um ou mais dos seguintes motivos: ausência de informação do tumor primário, 

ausência de  confirmação histológica do diagnóstico de carcinoma epidermóide, 

tratamento oncológico prévio e/ou tumores com variantes verrucosos. Restaram 2092 

pacientes, sendo que 281 pacientes não possuíam informações sobre seguimento de pelo 

menos cinco anos após a entrevista. Estes pacientes foram excluídos das análises 

estatísticas. Desta forma, 1811 pacientes estavam elegíveis para o desenvolvimento dos 

modelos preditivos.  
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5.1 – Descrição da amostra total de pacientes 

Os dados sociodemográficos, clínicos e de acompanhamento dos 2092 pacientes 

inseridos encontram-se no Anexo A, Tabelas A.1 a A.7. O perfil dos pacientes incluídos 

neste estudo é formado em sua maioria por homens brancos, em média na sexta década 

de vida, predominantemente tabagistas e com escolaridade média até o quinto ano do 

ensino fundamental. 

Ao analisar a distribuição de acordo com o sítio, observamos que pouco mais de 

quarenta por cento da nossa população é composta por tumores cujo sítio primário é a 

cavidade oral, seguidos respectivamente por tumores da laringe, orofaringe e hipofaringe 

(Tabela 6). 

Dados relacionados ao tamanho tumoral evidenciam uma população com tumores 

avançados, sendo que mais de um terço dos pacientes foram classificados como estágio 

T avançado pelo sistema TNM desde a primeira consulta (Tabela 6).  

Já em relação ao grau de diferenciação, a maioria dos pacientes tiveram o 

diagnóstico de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado e quase dez por 

cento foram classificados como pouco diferenciados (Tabela 6).  

Analisando a tabela 6 é possível inferir que os dados faltantes não diferem de 

forma clinicamente relevante da população de estudo, no que se refere à distribuição por 

sítio tumoral, estadiamento TNM ou grau de diferenciação. 
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Tabela 6 – Distribuição de acordo com o sítio, cT, cN, M e o grau de diferenciação 
tumoral dos pacientes incluídos e excluídos das análises.  

Característica 
 

População 
GENCAPO  
n (%) 

Desfecho faltante  
n (%) 

Incluído nas 
análises n (%) 

Sítio tumoral 

Cavidade Oral 843 (40,3) 91 (32,3) 752 (41,5) 
Orofaringe 444 (21,2) 46 (16,4) 398 (22,0) 
Hipofaringe 199 (9,5) 32 (11,4) 167 (9,2) 
Laringe 606 (29,0) 112 (39,9) 494 (27,2) 

T 

1 252 (12,6) 49 (19,5) 203 (11,6) 
2 479 (23,9) 77 (30,7) 402 (23,0) 
3 445 (22,2) 64 (25,5) 381 (21,8) 
4a 798 (39,9) 61 (24,3) 737 (42,1) 
4b 27 (1,4) 0 (0) 27 (1,5) 

N 

0 901 (45,5) 144 (59,3) 757 (43,6) 
1 286 (14,4) 38 (15,6) 248 (14,3) 
2a 121 (6,1) 16 (6,6) 105 (6,1) 
2b 278 (14,0) 18 (7,4) 260 (15,0) 
2c 251(12,7) 16 (6,6) 235 (13,5) 
3 142 (7,1) 11 (4,5) 131 (7,5) 

M 0 2074 (99,1) 279 (99,3) 
1795 
(99,1) 

1 18 (0,9) 2 (0,7) 16 (0,9) 

Grau de 
Diferenciação 

Bem diferenciado 641 (32,3) 75 (29,5) 566 (33,9) 
Moderadamente 1104 (57,4) 161 (63,3) 943 (56,4) 
Pouco diferenciado 180 (9,4) 18 (7,1) 162 (9,7) 

 

A distribuição dos tamanhos tumorais em três dimensões e do volume tumoral 

encontram-se na tabela 7 e 8 respectivamente. Nota-se que a amostra é composta de 

pacientes com tumores volumosos, em média com 4cm na maior dimensão e 20cm3. 
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Tabela 7 – Distribuição dos tamanhos tumorais em três dimensões. 

   Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura 
100.0% máximo  15 10,0 8,0 
99.5%   12 9,0 6,0 
97.5%   10 6,4 5,0 
90.0%   6,5 5,0 3,1 
75.0% quartil  5 3,9 2,6 
50.0% mediana  4 2,8 2,0 
25.0% quartil  2,7 2,0 1,1 
10.0%   2 1,0 0,8 
2.5%   1 0,7 0,5 
0.5%   0,5 0,4 0,2 
0.0% mínimo  0,2 0,1 0 
     

 
Média  

 4,11 2,86 2,01 
Desvio Padrão  

 2,06 1,50 1,14 
Erro de Desvio Padrão  

 0,05 0,03 0,03 
Superior 95% da média  

 4,20 2,93 2,06 
Inferior 95% da média  

 4,01 2,79 1,95 
N  

 1809 1809 1809 

 

Tabela 8 – Distribuição do volume tumoral (em cm3) 

100.0% máximo   472,5 
99.5%   298 
97.5%     124,4 
90.0%   45 
75.0% quartil   22,6 
50.0% mediana  8,7 
25.0% quartil   3 
10.0%   1 
2.5%     0,25 
0.5%   0,04 
0.0% mínimo   0 
    

        
Média  20,80  

Desvio Padrão   39,44   
Erro de Desvio Padrão  0,93  

Superior 95% da média   22,61   
Inferior 95% da média  18,98  

N   1809   
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Tivemos quatro variáveis relacionadas ao peso do paciente: perda ponderal em 

quilos, tempo da perda ponderal em meses, percentual da perda ponderal e IMC. Todos 

estes dados estão em tabela no Anexo A, Tabelas A.5, A.6 e A.7. Cabe ressaltar que 1073 

(61%) pacientes cursaram com perda ponderal, sendo que em 843 pacientes esta perda 

foi superior a cinco quilos. 

 

5.2 – Modelos preditivos para tumores de todos os sítios 

 

5.2.1 – Modelos baseados em árvores 

 

5.2.1.1 – Modelo CART para tumores de todos os sítios 

Empregando todas as variáveis citadas no item 4.9, foi construído o modelo 

CART para todos os 1811 pacientes com seguimento completo. Para realizar validação 

do modelo, usamos o DATA3 (item 4.8.3). O melhor valor de R2 foi definido como o 

parâmetro para término da construção da árvore. 

Na tabela 9 e na figura 16 encontram-se informações a respeito dos testes e da 

sequência de divisões. 

 

 
Tabela 9 – Medidas de R2 e número de pacientes para cada subdivisão da amostra - 
modelo CART para todos os sítios tumorais. 

 R2 N Número de divisões Atribuições AIC 
Treinamento 0,105 630 4 23 1889,39 
Validação 0,063 574    
Teste 0,054 607    
AIC: Akaike information criterion 
R2: coeficiente de determinação 
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Figura 16 – Comportamento do R2 ao longo da sequência de divisões nas diferentes 
subdivisões da amostra de pacientes. 
Dados de treinamento em azul; dados de validação em vermelho; dados do teste em laranja. 
O conjunto de treinamento é a parte usada para estimar os parâmetros do modelo. O conjunto de 
validação é a parte que avalia ou valida a capacidade preditiva do modelo. O conjunto de testes é 
uma avaliação final independente da capacidade preditiva do modelo.  

 Analisando a figura 17, observamos a sequência de divisões que sugere uma 

possível interação entre volume clínico e linfonodomegalia. 

Figura 17 – Árvore de classificação com todos os sítios, modelo CART 
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A tabela 10 demonstra a discriminação do modelo desenvolvido pelo método de 

CART, através das curvas ROC (e respectivas ASCs calculadas) das subdivisões em 

treinamento, validação e teste. 

Tabela 10 – Curvas ROC do modelo CART para todos os sítios. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,71) (ASC=0,68) (ASC=0,68) 
ASC: área sob a curva 
 

Entre todas as 27 variáveis preditivas utilizadas na construção do modelo CART, 

apenas três contribuíram para o modelo final (Tabela 11). 

 
Tabela 11 – Contribuição das variáveis no modelo CART para todos os sítios. 

Variável Número de divisões G2 G2 
Volume Clínico 1 48,9  
Linfonodomegalia 2 24,4  
Sexo 1 9,4  
AIC: Akaike information criterion 

 

5.2.1.2 – Boosted Regression Trees para tumores de todos os sítios 

Empregando todas as variáveis descritas no item 4.9, construímos o modelo pelo 

método de BRT para todos os sítios. Utilizamos 100 camadas com número mínimo de 3 

divisões e a variável DATA3 para validação. 

Dentre as 27 variáveis, 23 contribuíram na elaboração final do modelo baseado 

em BRT. (Tabela 12). Sexo, linfonodomegalia e Idade Categórica (com ponto de corte 

em 75 anos) foram as variáveis que mais determinaram a construção deste modelo 

(R2=0,082) e a ASC em uma subamostra para teste foi de 0,75 (Tabela 13). 
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Tabela 12 – Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de BRT 
para todos os sítios. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Sexo 26 16423,9  
Linfonodomegalia 18 13048,3  
Idade (sim se ≥75a) 9 7721,0  
Etilismo 11 6779,5  
Perda Ponderal (m) (sim se 
≥5m) 

9 4762,5  

Volume Clínico Ordinal 8 4438,7  
Perda Ponderal (Kg) 5 3739,0  
Idade 11 3320,6  
Volume Clínico 7 3247,7  
Sitio 5 3132,1  
Grau de Diferenciação 2 2261,2  
Espessura Clínica 4 2257,6  
Volume Clínico Binário  6 2107,1  
Odinofagia 11 1534,0  
Perda Ponderal (S/N) 18 1506,2  
Perda Ponderal (m) 2 921,6  
Dimensão Clínica 1 1 628,2  
Tabagismo 3 477,8 
IMC 1 466,3 
Disfonia 2 351,4 
Perda Ponderal (%) 1 130,6  
Dimensão Clínica 2 1 23,6  
Escolaridade 1 8,7  
a: anos; m: meses; cat: categoria em cm3; S/N: sim ou não 
IMC: índice de massa corpórea 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 

Tabela 13 – Curvas ROC do modelo de BRT para todos os sítios. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,75) (ASC=0,74) (ASC=0,75) 
ASC: área sob a curva 
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5.2.1.3 – Floresta Aleatória para tumores de todos os sítios 

Elaboramos um modelo de Floresta Aleatória utilizando como parâmetro a 

construção de 100 árvores com um mínimo de 10 divisões em cada árvore. Utilizamos o 

DATA3 como validação. 

Dentre todas as 27 variáveis, a única que não contribuiu na construção de 

nenhuma árvore foi a presença de metástase à distância. A contribuição de todas as 

variáveis e discriminação do modelo encontram-se na Tabela 14 e 15. Neste modelo as 

três mais importantes foram linfonodomegalia, maior dimensão clínica e volume clínico 

logarítmico. 

Tabela 14 - Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de 
Floresta Aleatória para todos os sítios. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Linfonodomegalia 137 1311,4  
Dimensão Clínica 1 136 1171,9  
Volume Clínico LOG 133 1048,2  
Volume Clínico 141 1040,7 
Dimensão Clínica 2 131 820,3 
Espessura Clínica 114 811,6 
Escolaridade 125 719,7  
Perda Ponderal (Kg) 106 697,2  
Idade 135 678,1  
Etilismo 144 608,4  
Volume Clínico Ordinal  105 608,3  
IMC 114 517,3  
Perda Ponderal (%) 93 468,7  
Grau de Diferenciação 106 389,2  
Perda Ponderal (m) (sim se ≥5m) 107 366,4  
Sitio 97 318,9  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

71 296,1  

Tabagismo 82 279,9  
Perda Ponderal (S/N) 71 258,3  
Raça 79 251,1  
Volume Clínico Binário 65 224,8  
Odinofagia 104 216,1  
Perda Ponderal (m) 67 205,6  
Disfonia 90 193,4  
Sexo 73 190,0  
Idade (sim se ≥75a) 34 80,9  
LOG: logaritmo; IMC: índice de massa corpórea; m: meses; a: anos; cat: categoria; Volume 
clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) (cat4>25 cm3) 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
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Tabela 15 – Curvas ROC do modelo de Floresta Aleatória para todos os sítios. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,70) (ASC=0,68) (ASC=0,69) 
ASC: área sob a curva 

 

5.2.2 - Redes Neurais para tumores de todos os sítios 

Todas as variáveis listadas no item 4.9 foram utilizadas para construção do 

modelo baseado em redes neurais. Para validação utilizamos o “data3.50.25.25”. 

Definimos três nós em uma única camada. No Anexo B encontra-se a Tabela B.1 com 

informações a respeito dos três grupos (treinamento, validação e teste). 

Com relação à discriminação, observa-se que mesmo sendo testado em uma 

amostra que não foi utilizada na construção, a ASC foi de 0,76 (Tabela 16). 

 
Tabela 16 – Curvas ROC do modelo de redes neurais para todos os sítios. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,77) (ASC=0,72) (ASC=0,76) 
ASC: área sob a curva 
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5.2.3 – Regressão Logística para tumores de todos os sítios 

Segundo Harrell et al, é preciso checar o número de desfechos menos frequentes 

antes de definir a quantidade de variáveis preditivas que entrarão no modelo. Utilizamos 

a relação de 10 eventos por variável. Na nossa amostra, 1163 pacientes faleceram antes 

de completar o quinto ano de acompanhamento e 648 sobreviveram. Portanto é possível 

a construção de um modelo utilizando no máximo 64 variáveis sem comprometer a 

estabilidade do mesmo. 

Análises preliminares utilizando modelos baseados em árvores apresentaram 

possíveis fatores de valor preditivo e, associado ao conhecimento clínico, algumas 

interações possíveis. Todas as interações foram testadas, mas não apresentaram valores 

preditivos significativos. Vários modelos de regressão logística foram construídos até 

chegarmos a e este modelo final, de melhor performance. 

Realizamos a seleção dos preditores utilizando como método de parada o Max Validation 

R2, com direção anterógrada combinada, sendo selecionadas pelo software como 

variáveis com coeficientes estatisticamente significativos a idade, linfonodomegalia, sexo 

e volume clínico ordinal (quatro categorias). As demais variáveis que entraram no modelo 

foram: etilismo, grau de diferenciação, idade categórica (sim se ≥75a), IMC, odinofagia, 

perda ponderal (%), perda ponderal (Kg), perda ponderal (S/N) e sítio. (Tabela 17). Dos 

1811 elegíveis, foram excluídos das análises 358 por não possuírem dados completos de 

todas as variáveis. 1453 pacientes foram divididos em três grupos para treinamento 

(n=722), validação (n=348) e teste (n=383) (Anexo B, Tabela B.2). O modelo forneceu 

uma ASC de 0,77 para a amostra de teste (Tabela 18) e um R2 de 0,16. 
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Tabela 17 – Coeficientes estimados pela regressão logística: todos os sítios. 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
Padrão 

p 

Interceptação -1,140 0,917 0,2139 
Etilismo [atual e ex-etilista vs nunca] 0,037 0,138 0,7917 
Etilismo [atual vs ex-etilista] 0,097 0,098 0,3207 
Grau de Diferenciação [moderadamente vs Bem 
Diferenciado] 

0,146 0,092 0,1118 

Grau de Diferenciação [Pouco Diferenciado vs 
Moderadamente e Bem Diferenciado] 

0,313 0,167 0,0608 

Idade 0,037 0,010 0,0003* 
Idade (sim se ≥75a) 0,161 0,246 0,5134 
IMC -0,028 0,024 0,2388 
Linfonodomegalia  0,200 0,096 0,0380* 
Odinofagia 0,131 0,098 0,1833 
Perda Ponderal (%) 0,022 0,024 0,3560 
Perda Ponderal (Kg) 0,042 0,039 0,2803 
Perda Ponderal (S/N) -0,130 0,127 0,3045 
Sexo[M] 0,499 0,142 0,0005* 
Sitio [Cavidade Oral vs Laringe] 0,168 0,107 0,1176 
Sitio [Hipofaringe e Orofaringe vs Cavidade Oral e 
Laringe] 

0,160 0,108 0,1389 

Volume Clínico Ordinal cat2 vs cat1  0,112 0,161 0,4875 
Volume Clínico Ordinal cat3 e cat4 vs cat1 e cat2 0,568 0,112 <0,0001* 
Volume Clínico Ordinal cat4 vs cat3 0,361 0,129 0,0052* 
a: anos; IMC: índice de massa corpórea; S/N: sim ou não; M: masculino 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 
vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
* valor de p significativo 

 

Tabela 18 – Curvas ROC do modelo de regressão logística para todos os sítios. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,74) (ASC=0,74) (ASC=0,77) 
ASC: área sob a curva 

O modelo de regressão logística fornece o OR de cada variável (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Razão de chances de cada variável para o modelo com todos os sítios. 

Variável OR 

Limite 
inferio

r 
IC95% 

Limite 
superio

r 
IC95% 

Etilismo [atual e ex-etilista vs nunca] 1,04 0,79 1,36 
Etilismo [atual vs ex-etilista] 1,10 0,91 1,33 
Grau de Diferenciação [moderadamente vs Bem 
Diferenciado] 

1,37 1,00 1,92 

Grau de Diferenciação [Pouco Diferenciado vs 
Moderadamente e Bem Diferenciado] 

1,16 0,97 1,39 

Idade 1,04* 1,02 1,06 
Idade (sim se ≥75a) 1,38 0,54 3,76 
IMC 0,97 0,93 1,02 
Linfonodomegalia  1,49* 1,02 2,17 
Odinofagia 1,30 0,89 1,91 
Perda Ponderal (%) 0,77 0,47 1,26 
Perda Ponderal (Kg) 1,02 0,97 1,07 
Perda Ponderal (S/N) 1,04 0,97 1,13 
Sexo[M] 0,77* 0,47 1,26 
Sitio [Cavidade Oral vs Laringe] 2,71 1,56 4,77 
Sitio [Hipofaringe e Orofaringe vs Cavidade Oral 
e Laringe] 

1,18 0,96 1,46 

Volume Clínico Ordinal cat2 vs cat1  1,17 0,95 1,45 
Volume Clínico Ordinal cat3 e cat4, vs cat1 e 
cat2 

1,12* 0,82 1,54 

Volume Clínico Ordinal cat4 vs cat3 1,76 1,42 2,20 
a: anos; IMC: índice de massa corpórea; S/N: sim ou não; M: masculino 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 
IC 95%: intervalo de confiança de 95%; OR: razão de chances 
vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
* valor de p significativo 
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5.2.4 – Calibração dos modelos construídos para tumores de todos os sítios 

Os desempenhos dos modelos de predição baseados em regressão logística e redes 

neurais para todos os sítios foram quantificados em termos de calibração, usando o teste 

Hosmer-Lemeshow "goodness-of-fit". De acordo com o risco previsto pelos modelos, os 

pacientes foram divididos em quatro categorias de risco de morte: Q1≤25%, 

25<Q2≤50%, 50<Q3≤75% e Q4>75% Tabela 20 e 21. Ambos apresentaram boa 

calibração (p não significativo para diferença). 

 

Tabela 20 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de regressão logística para todos os sítios. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,19 0,20 
25,1-50%  Q 2 0,39 0,37 
50,01-75% Q 3 0,64 0,60 
75,01-100% Q 4 0,85 0,83 

p=0,948 
 

 

Tabela 21 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de redes neurais para todos os sítios. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,00 0,00 
25,1-50%  Q 2 0,36 0,34 
50,01-75% Q 3 0,64 0,62 
75,01-100% Q 4 0,85 0,84 

p=0,932 
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5.2.5 – Comparação dos modelos construídos para todos os sítios com o TNM 

Na tabela 22 encontram-se as curvas de sobrevida em cinco anos dos modelos 

construídos e do TNM da 7ª e 8ª edição 

 

Tabela 22 – Curvas de sobrevida em cinco anos para tumores de todos os sítios. 

  

Regressão Logistica Redes Neurais 

TNM 7ª edição TNM 8ª edição 

  

Linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 95% 

5.3 – Modelos preditivos para tumores de cavidade oral 

 

5.3.1 – Modelos baseados em árvores 

 

5.3.1.1 – Modelo CART para tumores de cavidade oral 

Dentre os 1811 pacientes com informação de desfecho, 752 possuíam a cavidade 

oral como o sítio primário do tumor. Empregando todas as variáveis citadas no item 4.9, 

foi construído o modelo CART para cavidade oral. Para realizar validação do modelo, 
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usamos o DATA3 (item 4.8.3). O melhor valor de R2 foi definido como o parâmetro para 

término da construção da árvore. 

Analisando a figura 18, observamos a importância da espessura tumoral como 

parâmetro preditivo na mortalidade em cinco anos. Na subamostra cuja espessura é menor 

que 2,42cm, o principal definidor de mortalidade é a maior dimensão clínica. Tais 

informações mostram a importância do tamanho tumoral como variável prognóstica. 

Na tabela 23 encontram-se informações a respeito dos testes e da sequência de 

divisões. 

 
Tabela 23 – Medidas de R2 e número de pacientes para subdivisão da amostra – modelo 
CART para tumores de cavidade oral. 

 R2 N Número de divisões AIC 
Treinamento 0,111 369 3 1111,92 
Validação 0,005 177   
Teste 0,083 206   
AIC: Akaike information criterion 
R2: coeficiente de determinação 
 

 

Figura 18 – Árvore de classificação e regressão – sítio primário cavidade oral 
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A tabela 24 demonstra a discriminação do modelo desenvolvido pelo método de 

CART, através das curvas ROC (e respectivas ASCs calculadas) das subdivisões em 

treinamento, validação e teste. 

 
Tabela 24 – Curvas ROC do modelo de CART para tumores de cavidade oral. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,70) (ASC=0,62) (ASC=0,69) 
ASC: área sob a curva 

Entre todas as 27 variáveis preditivas utilizadas na construção do modelo CART, 

apenas três apresentaram contribuição final ao modelo (Tabela 25). 

 

Tabela 25 – Contribuição das variáveis no modelo de CART para tumores de cavidade 
oral. 

Variável Número de divisões G2 G2 
Espessura Clínica 1 36,99  
Dimensão Clínica 1 1 10,67  
Idade (sim se ≥75a) 1 5,77  

 

5.3.1.2 – Boosted regression trees para tumores de cavidade oral 

Empregando todas as variáveis descritas no item 3.9, construímos o modelo pelo 

método de BRT para tumores de cavidade oral. Utilizamos 100 camadas com número 

mínimo de 3 divisões e a variável data3.50.25.25 para validação. 

Dentre as 27 variáveis, 17 contribuíram na elaboração final do modelo baseado 

em BRT. (Tabela 26). Sexo, volume clínico binário e perda ponderal categórica (com 

ponto de corte em 3,5kg) foram as variáveis que mais determinaram a construção deste 

modelo (R2=0,19) e a ASC em uma subamostra para teste foi de 0,67 (Tabela 27). 
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Tabela 26 – Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de BRT 
para tumores de cavidade oral. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Sexo 14 5044,34  
Volume Clínico Binário 13 4454,03  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

7 
2735,69 

 

Dimensão Clínica 1 3 1758,23  
Idade (sim se ≥75a) 4 1728,48  
Idade 3 1188,56  
Espessura Clínica 5 903,04  
Disfonia 7 781,21  
Grau de Diferenciação 5 710,26  
Perda Ponderal (%) 1 707,34  
Linfonodomegalia 2 652,30  
Perda Ponderal (S/N) 2 553,80  
Odinofagia 1 401,44  
Etilismo 2 332,20  
IMC 4 292,41  
Perda Ponderal (m) 1 117,31  
Dimensão Clínica 2 1 60,97  
a: anos; S/N: sim ou não; IMC: índice de massa corpórea; m: meses 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3); Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) 
(1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) (cat4>25 cm3) 
 
 
Tabela 27 – Curvas ROC do modelo de BRT para tumores de cavidade oral. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,68) (ASC=0,68) (ASC=0,67) 
ASC: área sob a curva 

 

5.3.1.3 – Floresta Aleatória para tumores de cavidade oral 

Elaboramos um modelo de Floresta Aleatória utilizando como parâmetro a 
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construção de 100 árvores com um mínimo de 10 divisões em cada árvore. Utilizamos o 

DATA3 como validação. 

Dentre todas as 27 variáveis, a única que não contribuiu na construção de 

nenhuma árvore foi a presença de metástase à distância. A contribuição de todas as 

variáveis e discriminação do modelo encontram-se na Tabela 28 e 29. Neste modelo as 

três mais importantes foram volume clínico, espessura e maior dimensão clínica. 

 
Tabela 28 - Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de 
Floresta Aleatória para tumores de cavidade oral. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Volume Clínico 77 634,08  
Espessura Clínica 79 621,16  
Dimensão Clínica 1 74 553,52  
Volume Clínico LOG 70 485,82  
Perda Ponderal (%) 62 314,03  
Volume Clínico Binário 33 307,64  
Escolaridade 58 307,38  
Idade 54 301,26  
Volume Clínico Ordinal 53 267,74  
Perda Ponderal (Kg) 54 254,90  
IMC 53 249,27  
Grau de Diferenciação 63 233,55  
Dimensão Clínica 2 40 232,12  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

45 200,08  

Etilismo 62 162,95  
Perda Ponderal (m) 43 143,66  
Perda Ponderal (m) (sim se ≥5m) 51 130,85  
Linfonodomegalia 45 127,11  
Sexo 39 107,34  
Raça 33 95,66  
Tabagismo 33 83,85  
Perda Ponderal (S/N) 39 76,91  
Odinofagia 39 72,19  
Idade (sim se ≥75a) 21 61,91  
Disfonia 30 61,80  
LOG: logaritmo; IMC: índice de massa corpórea; m: meses; a: anos; cat: categoria 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
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Tabela 29 – Curvas ROC do modelo de Floresta Aleatória para tumores de cavidade 
oral. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,65) (ASC=0,65) (ASC=0,64) 
ASC: área sob a curva 

 

5.3.2 – Redes Neurais para tumores de cavidade oral 

Todas as variáveis listadas no item 4.9 foram utilizadas para construção do 

modelo baseado em redes neurais. Para validação utilizamos o “data3.50.25.25”. 

Definimos três nós em uma única camada. No Anexo B encontra-se a Tabela B.3 com 

informações a respeito dos três grupos (treinamento, validação e teste). 

Com relação à discriminação, observa-se que mesmo sendo testado em uma 

amostra que não foi utilizada na construção, a ASC foi de 0,75, superior ao modelo de 

redes neurais com todos os sítios (Tabela 30). 

Tabela 30 – Curvas ROC do modelo de redes neurais para tumores de cavidade oral. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,75) (ASC=0,64) (ASC=0,75) 
ASC: área sob a curva 
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5.3.3 – Regressão Logística para tumores de cavidade oral 

Na nossa subamostra com tumores de cavidade oral, 476 pacientes faleceram 

antes de completar o quinto ano de acompanhamento e 276 sobreviveram. Portanto é 

possível utilizar 27 variáveis sem comprometer a estabilidade do modelo. 

Análises preliminares utilizando modelos baseados em árvores apresentaram 

possíveis fatores de valor preditivo e, associado ao conhecimento clínico, algumas 

interações factíveis. Todas as interações foram testadas, mas não foram significativas. 

Vários modelos de regressão logística foram construídos até chegarmos ao modelo final. 

Realizamos a seleção das variáveis utilizando como método de parada o Max 

Validation R2, com direção anterógrada combinada, sendo selecionadas pelo software 

como variáveis com coeficientes estatisticamente significativos: idade, linfonodomegalia, 

sexo e volume clínico binário (com ponto de corte em 25cm3). Além dessas também 

entraram no modelo o grau de diferenciação e a variável e proporção da perda ponderal 

(Tabela 31). 

Dos 752 elegíveis com sítio primário na cavidade oral, foram excluídos das 

análises 97 por não possuírem dados completos de todas as variáveis. Assim, 655 

pacientes foram divididos em três subgrupos para treinamento (n=318), validação 

(n=158) e teste (n=179) (Anexo B, Tabela B.4). O modelo de regressão logística apresenta 

o OR de cada variável (Tabela 32). 

O modelo forneceu uma ASC de 0,78 para a amostra de teste (Tabela 33) e um R2 

de 0,15. 

Tabela 31 – Coeficientes estimados pela regressão logística: cavidade oral. 

Variável 
Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

p 

Interceptação -0,04 0,84 0,9624 
Grau de Diferenciação [Pouco Diferenciado vs 
Bem Diferenciado e Moderadamente] 

0,54 0,31 0,085 

Idade 0,03 0,01 0,0095* 
Linfonodomegalia 0,26 0,13 0,0461* 
Perda Ponderal (%) 0,04 0,02 0,0905 
Sexo[M] 0,48 0,17 0,0039* 
Volume Clínico Binário cat1 vs cat2 -1,49 0,39 0,0001* 
M: masculino; Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3); vs: versus – neste caso, 
significando: em comparação a 
* valor de p significativo 
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Tabela 32 – Razão de chances de cada variável para o modelo com tumores em cavidade 
oral. 

Variável OR 
Limite 
inferior 
IC95% 

Limite 
superior 
IC95% 

Grau de Diferenciação [Pouco Diferenciado vs 
Bem Diferenciado e Moderadamente] 

1,72 0,96 3,39 

Idade 1,03* 1,01 1,06 
Linfonodomegalia 1,68* 1,01 2,81 
Perda Ponderal (%) 1,04 1,00 1,08 
Sexo[M] 2,62* 1,37 5,10 
Volume Clínico Binário cat2 vs cat1 4,45* 2,16 10,03 
IC 95%: intervalo de confiança de 95%; M: masculino; OR: razão de chances 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
* valor de p significativo 
 
 
 
Tabela 33 – Curvas ROC do modelo de regressão logística para tumores de cavidade 
oral. 
curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,72) (ASC=0,66) (ASC=0,78) 
ASC: área sob a curva 
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5.3.4 – Calibração dos modelos construídos para tumores de cavidade oral 

Os desempenhos dos modelos de predição baseados em regressão logística e redes 

neurais para tumores de cavidade oral foram quantificados em termos de calibração, 

usando o teste Hosmer-Lemeshow "goodness-of-fit" (Tabela 34 e 35). Ambos 

apresentaram boa calibração (p>0,05 para diferença). 

 
 
Tabela 34 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de regressão logística para tumores de 
cavidade oral. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,21 0,38 
25,1-50%  Q 2 0,42 0,39 
50,01-75% Q 3 0,61 0,57 
75,01-100% Q 4 0,87 0,86 

p=0,955 

 

 

Tabela 35 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de redes neurais para tumores de cavidade 
oral. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,00 0,00 
25,1-50%  Q 2 0,45 0,39 
50,01-75% Q 3 0,63 0,56 
75,01-100% Q 4 0,82 0,84 

p=0,490 
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5.3.5 – Comparação dos modelos construídos para tumores de cavidade oral 

com o TNM 

Na tabela 36 encontram-se as curvas de sobrevida em cinco anos dos modelos 

construídos e do TNM da 7ª e 8ª edição. 

 

Tabela 36 – Curvas de sobrevida em cinco anos para tumores de cavidade oral. 

  

Regressão Logistica Redes Neurais 

TNM 7ª edição TNM 8ª edição 

  

Linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 95% 
 

5.4 – Modelos preditivos para tumores de orofaringe 

 

5.4.1 – Modelos baseados em árvores 

 

5.4.1.1 – Modelo CART para tumores de orofaringe 

Empregando todas as variáveis citadas no item 4.9, foi construído o modelo 
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CART para todos os pacientes com tumores da orofaringe que possuíam seguimento 

completo. Para realizar validação do modelo, usamos o data3.50.25.25 (item 4.8.3). O 

melhor valor de R2 foi definido como o parâmetro para término da construção da árvore 

(Tabela 37; Figura 19). 

Tabela 37 – Medidas de performance do modelo de CART para tumores de orofaringe. 

 R2 N Número de divisões Atribuições AIC 
Treinamento 0,15 212 3 7 600,99 
Validação  -0,05 96    
Teste  -0,04 90    
AIC: Akaike information criterion 
R2: coeficiente de determinação 
 

Figura 19 – Árvore de classificação e regressão – sítio primário orofaringe. 

 

Assim como identificado no modelo CART para cavidade oral, a espessura clínica 

também foi o principal fator preditor no modelo CART para orofaringe, entretanto com 

um valor de corte um pouco mais baixo. As outras variáveis que contribuíram com o 

modelo foram perda ponderal (%) e sexo (tabela 38). 

 
Tabela 38 – Medidas de R2 e número de pacientes para cada subdivisão da amostra – 
modelo de CART para tumores de orofaringe. 

Variável Número de divisões G2 G2 
Espessura Clínica 1 14,15  
Perda Ponderal (%) 1 11,55  
Sexo 1 6,89  
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A tabela 39 demonstra a discriminação do modelo desenvolvido pelo método 

CART, através das curvas ROC (e respectivas ASCs calculadas) das subdivisões em 

treinamento, validação e teste. 

 
 
Tabela 39 – Curvas ROC do modelo de CART para tumores de orofaringe. 
curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,72) (ASC=0,58) (ASC=0,61) 
ASC: área sob a curva 

 

 

5.4.1.2 – Boosted regression trees para tumores de orofaringe 

Empregando todas as variáveis descritas no item 3.9, construímos o modelo pelo 

método de BRT para tumores de orofaringe. Utilizamos 100 camadas com número 

mínimo de 3 divisões e a variável data3 para validação. 

Dentre as 27 variáveis, 18 contribuíram na elaboração final do modelo baseado 

em BRT. (Tabela 40). Linfonodomegalia, sexo, idade e perda ponderal categórica (com 

ponto de corte em 3,5kg) foram as variáveis que mais contribuíram para a construção 

deste modelo (R2=0,10) e a curva ROC em uma subamostra para teste foi de 0,73 (Tabela 

41). 
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Tabela 40 – Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de BRT 
para tumores de orofaringe. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Linfonodomegalia 8 1359,59  
Sexo 9 1023,39  
Idade 4 750,63  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

8 473,09  

Disfonia 4 293,64  
Espessura Clínica 1 286,73  
Raça 2 283,03  
Dimensão Clínica 1 1 253,71  
Etilismo 1 63,79  
Tabagismo 2 43,24  
Dimensão Clínica 2 1 39,37  
Volume Clínico Binário 1 39,35  
Perda Ponderal (m) (sim se 
≥5m) 

1 27,83  

Volume Clínico Ordinal 1 26,75  
IMC 1 25,60  
Grau de Diferenciação 1 25,27  
Odinofagia 1 19,11  
Idade (sim se ≥75a) 1 5,17  
IMC: índice de massa corpórea 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 

 

 
Tabela 41 – Curvas ROC do modelo de BRT para tumores de orofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,71) (ASC=0,69) (ASC=0,73) 
ASC: área sob a curva 
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5.4.1.3 – Floresta Aleatória para tumores de orofaringe 

Elaboramos um modelo de Floresta Aleatória utilizando como parâmetro a 

construção de 100 árvores com um mínimo de 10 divisões em cada árvore. Utilizamos o 

DATA3 como validação. 

Dentre todas as 27 variáveis, a única que não contribuiu na construção de 

nenhuma árvore foi novamente a presença de metástase à distância. A contribuição de 

todas as variáveis e discriminação do modelo encontram-se na Tabela 42 e 43. Neste 

modelo as três variáveis mais importantes foram linfonodomegalia, idade e volume 

clínico logarítmico. 

 
Tabela 42 - Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de 
Floresta Aleatória para tumores de orofaringe. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Linfonodomegalia 52 495,35  
Idade 56 318,21  
Volume Clínico LOG 36 216,64 
Escolaridade 37 200,58 
Etilismo 38 171,99 
Perda Ponderal (Kg) 41 157,27  
Volume Clínico 39 152,39  
IMC 40 145,72  
Perda Ponderal (%) 34 141,53  
Raça 34 127,39  
Dimensão Clínica 2 35 122,22  
Perda Ponderal (m) (sim se ≥5m) 33 109,00  
Grau de Diferenciação 31 99,98  
Dimensão Clínica 1 28 96,78  
Espessura Clínica 25 91,96  
Perda Ponderal (S/N) 24 89,21  
Odinofagia 40 87,81  
Tabagismo 26 85,30  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

29 
80,50  

Volume Clínico Ordinal 24 76,47  
Sexo 13 46,71  
Perda Ponderal (m) 19 45,70  
Idade (sim se ≥75a) 13 42,36  
Disfonia 16 32,31  
Volume Clínico Binário 19 31,92  
LOG: logaritmo; IMC: índice de massa corpórea; m: meses; a: anos; cat: categoria 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3); Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
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Tabela 43 – Curvas ROC do modelo de Floresta Aleatória para tumores de orofaringe 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,66) (ASC=0,63) (ASC=0,65) 
ASC: área sob a curva 

 

5.4.2 – Redes Neurais para tumores de orofaringe 

Todas as variáveis listadas no item 4.9, exceto “idade categórica” “perda ponderal 

(kg) categórica” e “perda ponderal (m) categórica”, foram utilizadas para construção do 

modelo para orofaringe baseado em redes neurais. Para validação utilizamos o 

“data3.50.25.25”. Definimos três nós na primeira camada. No Anexo B encontra-se a 

Tabela B.5 com informações a respeito dos três grupos (treinamento, validação e teste). 

Com relação a discriminação, observa-se que mesmo sendo testado em uma 

amostra que não foi utilizada na construção, a ASC ainda foi de 0,65 (Tabela 44). 

Tabela 44 –Curvas ROC do modelo de redes neurais para tumores de orofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,79) (ASC=0,74) (ASC=0,65) 
ASC: área sob a curva 
 

 

S
en

si
tiv

ity

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
1-Specificity

S
en

si
tiv

ity

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
1-Specificity

S
en

si
tiv

ity

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
1-Specificity



80 
 

5.4.3 - Regressão Logística para tumores de orofaringe 

Na nossa subamostra com tumores de orofaringe, 292 pacientes faleceram antes 

de completar o quinto ano de acompanhamento e 106 sobreviveram. Portanto é possível 

a construção de um modelo utilizando no máximo 10 variáveis sem comprometer a 

estabilidade do mesmo. 

Análises preliminares utilizando modelos baseados em árvores apresentaram 

possíveis fatores de valor preditivo e, associado ao conhecimento clínico, algumas 

interações factíveis. Todas as interações foram testadas, mas não apresentaram 

contribuição significativa. Vários modelos de regressão logística foram construídos até 

chegarmos ao modelo final. 

Dos 398 elegíveis para orofaringe, foram excluídos das análises 25 por não 

possuírem dados completos de todas as variáveis. 373 pacientes foram divididos em três 

grupos para treinamento (n=144), validação (n=111) e teste (n=118) (Anexo B, Tabela 

B.6).  Realizada a seleção das variáveis utilizando como método de parada o Max 

Validation R2, direção anterógrada combinada, sendo selecionadas as seguintes variáveis 

com coeficientes estatisticamente significativos: idade, linfonodomegalia, sexo e volume 

clínico ordinal. Além delas, perda ponderal categórica (Kg) também entrou no modelo 

(Tabela 45). O modelo de regressão logística apresenta a razão de chances (OR) de cada 

variável (Tabela 46). 

O modelo forneceu uma ASC de 0,72 para a amostra de teste (Tabela 47) e um R2 

de 0,26. 

Tabela 45 – Coeficientes estimados pela regressão logística: orofaringe. 

Variável 
Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

p 

Interceptação -6,19 1,66 0,0002* 
Idade 0,10 0,03 0,0002* 
Linfonodomegalia 1,14 0,28 <,0001* 
Perda Ponderal (Kg) (sim se ≥3,5kg) [Sim] 0,41 0,22 0,0672 
Sexo[M] 0,92 0,31 0,0029* 
Volume Clínico Ordinal cat4;cat3 vs cat2;cat1 0,55 0,26 0,0388* 
M: masculino; cat: categoria; Volume clínico ordinal (cat1≤1,0) (1,0<cat2≤5,0) (5,0<cat3≤25,0) 
(cat4>25); vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
* valor de p significativo 
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Tabela 46 – Razão de chances de cada variável para o modelo com tumores de orofaringe. 

Variável OR 
Limite 
inferior 
IC95% 

Limite 
superior 
IC95% 

Idade 1,1* 1,05 1,17 
Linfonodomegalia 9,85* 3,49 30,85 
Perda Ponderal (Kg) (sim se ≥3,5kg) [Sim] 2,26 0,95 5,54 
Sexo [M] 6,3* 1,93 22,4 
Volume Clínico Ordinal cat4;cat3 vs cat2;cat1 1,73* 1,03 2,92 
IC 95%: intervalo de confiança de 95%; OR: razão de chances  
M: masculino; cat: categoria 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0) (1,0<cat2≤5,0) (5,0<cat3≤25,0) (cat4>25) 
vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
* valor de p significativo 
   

 

Tabela 47 – Curvas ROC do modelo de regressão logística para tumores de orofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,82) (ASC=0,65) (ASC=0,72) 
ASC: área sob a curva 
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5.4.4 – Calibração dos modelos construídos para tumores de orofaringe 

Os desempenhos dos modelos de predição baseado em regressão logística e redes 

neurais para tumores de orofaringe foram quantificados em termos de calibração, usando 

o teste Hosmer-Lemeshow "goodness-of-fit" (Tabela 48 e 49). Ambos apresentaram boa 

calibração pelo teste (p>0,05 para a diferença), porém já surge algum distanciamento 

numérico entre os riscos esperados e observados, apesar da ausência de significância 

estatística. 

 
Tabela 48 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de regressão logística para tumores de 
orofaringe. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,14 0,34 
25,1-50%  Q 2 0,37 0,48 
50,01-75% Q 3 0,63 0,73 
75,01-100% Q 4 0,88 0,84 

p=0,189 

 

Tabela 49 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de redes neurais para tumores de 
orofaringe. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,00 0,00 
25,1-50%  Q 2 0,36 0,49 
50,01-75% Q 3 0,65 0,68 
75,01-100% Q 4 0,88 0,84 

p=0,064 
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5.4.5 – Comparação dos modelos construídos para tumores de orofaringe 

com o TNM 

Na tabela 50 encontram-se as curvas de sobrevida em cinco anos dos modelos 

construídos e do TNM da 7ª e 8ª edição 

 

Tabela 50 – Curvas de sobrevida em cinco anos para tumores de orofaringe. 

  

Regressão Logistica Redes Neurais 

TNM 7ª edição TNM 8ª edição 

  

Linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 95% 
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5.5 – Modelos preditivos para tumores de hipofaringe 

 

5.5.1 – Modelos baseados em árvores 

 

5.5.1.1 – Modelo CART para tumores de hipofaringe 

Empregando todas as variáveis citadas no item 4.9, foi construído o modelo 

CART para todos os 167 pacientes com tumores de hipofaringe que possuíam seguimento 

completo. Para realizar validação do modelo, usamos o data3.50.25.25 (item 4.8.3). O 

melhor valor de R2 foi definido como o parâmetro para término da construção da árvore.  

Na tabela 51 encontram-se informações a respeito dos testes. 

Ao analisar o comportamento de cada variável, concluímos que o parâmetro 

preditivo que mais contribuiu para o modelo foi a perda ponderal (kg), seguido pelo 

volume tumoral (Figura 20 e tabela 52). 

 
Tabela 51 – Medidas de R2 e número de pacientes para cada subdivisão da amostra – 
modelo de CART para tumores de hipofaringe. 

 R2 N Número de divisões Atribuições AIC 
Treinamento 0,46 82 9 18 205,31 
Validação -0,64 44    
Teste -0,48 41    
AIC: Akaike information criterion 
R2: coeficiente de determinação 
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Figura 20 – Árvore de classificação e regressão – sítio primário hipofaringe. 
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Tabela 52 – Contribuição das variáveis no modelo de CART para tumores de 
hipofaringe. 

Variável Número de divisões G2 G2 
Perda Ponderal (Kg) 1 9,55 
Volume Clínico 2 9,22 
IMC 1 6,85 
Disfonia 1 6,15 
Raça 1 3,07 
Dimensão Clínica 1 1 1,73 
Etilismo 1 1,02 
Grau de Diferenciação 1 0,48 
IMC: índice de massa corpórea 

A tabela 53 demonstra a discriminação do modelo desenvolvido pelo método de 

CART, através das curvas ROC (e respectivas ASCs calculadas) das subdivisões em 

treinamento, validação e teste. 

Tabela 53 – Curvas ROC do modelo CART para tumores de hipofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,89) (ASC=0,52) (ASC=0,59) 
ASC: área sob a curva 

5.5.1.2 – Boosted regression trees para tumores de hipofaringe 

Empregando todas as variáveis descritas no item 3.9, construímos o modelo pelo 

método de BRT para tumores de cavidade oral. Utilizamos 100 camadas com número 

mínimo de 3 divisões e a variável data3.50.25.25 para validação. 

Dentre as 27 variáveis, 14 contribuíram na elaboração final do modelo baseado 

em BRT. (Tabela 54). Perda ponderal categórica (com ponto de corte em 3,5kg), disfonia 

e volume clínico binário foram as variáveis que mais determinaram a construção deste 

modelo (R2=-0,557) e a ASC em uma subamostra para teste foi de 0,73 (Tabela 55). 
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Tabela 54 – Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de BRT 
para tumores de hipofaringe. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

6 
128,16 

Disfonia 5 89,96 
Volume Clínico Binário 7 79,70 
Etilismo 5 74,99 
Linfonodomegalia 3 62,05 
Tabagismo 4 46,33 
Perda Ponderal (S/N) 1 31,30 
Dimensão Clínica 2 3 29,48 
Perda Ponderal (m) 3 27,26 
Idade 1 24,84 
Perda Ponderal (m) (sim se 
≥5m) 

3 
21,75 

Odinofagia 1 17,29 
Raça 1 10,53 
Perda Ponderal (Kg) 1 3,72 
Cat: categoria 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 

 

Tabela 55 – Curvas ROC do modelo de BRT para tumores de hipofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,80) (ASC=0,76) (ASC=0,73) 
ASC: área sob a curva 

 

5.5.1.3 – Floresta Aleatória para tumores de hipofaringe 

Elaboramos um modelo de Floresta Aleatória utilizando como parâmetro a 

construção de 100 árvores com um mínimo de 10 divisões em cada árvore. Utilizamos o 

data3.50.25.25 como validação. 
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Dentre todas as 27 variáveis, as únicas que não contribuíram na construção de 

nenhuma árvore foi novamente a presença de metástase à distância, idade categórica 

(ponto de corte em 75 anos) e sexo. A contribuição de todas as variáveis e discriminação 

do modelo encontram-se na Tabela 56 e 57. Neste modelo as três mais importantes foram 

perda ponderal, raça e idade. 

 
 
Tabela 56 - Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de 
Floresta Aleatória para tumores de hipofaringe. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Perda Ponderal (Kg) 22 117,57  
Raça 17 111,56  
Idade 13 67,08  
Volume Clínico LOG 8 64,05  
IMC 14 62,51  
Espessura Clínica 16 51,68  
Perda Ponderal (%) 10 51,51  
Disfonia 14 48,45  
Volume Clínico 10 37,39  
Dimensão Clínica 2 9 30,42 
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

12 
28,90  

Escolaridade 8 25,94  
Volume Clínico Binário 9 25,50  
Grau de Diferenciação 7 25,09  
Volume Clínico Ordinal 11 21,17  
Perda Ponderal (m) (sim se ≥5m) 9 20,48  
Linfonodomegalia 7 20,09  
Etilismo 13 16,94  
Perda Ponderal (S/N) 8 16,76  
Tabagismo 6 15,71  
Perda Ponderal (m) 6 13,60  
Odinofagia 7 10,98  
Dimensão Clínica 1 4 8,63  
LOG: logaritmo; IMC: índice de massa corpórea; m: meses; a: anos; cat: categoria;  
S/N: sim ou não 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 
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Tabela 57 – Curvas ROC do modelo de Floresta Aleatória para tumores de hipofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,59) (ASC=0,57) (ASC=0,58) 
ASC: área sob a curva 

 

5.5.2 – Redes Neurais para tumores de hipofaringe 

Todas as variáveis listadas no item 4.9, exceto “idade categórica” “perda ponderal 

(kg) categórica” e “perda ponderal (m) categórica”, foram utilizadas para construção do 

modelo para hipofaringe baseado em redes neurais. Para validação utilizamos o 

“data3.50.25.25”. Definimos três nós na primeira camada. No Anexo B encontra-se a 

Tabela B.7 com informações a respeito dos três grupos (treinamento, validação e teste) 

Com relação à discriminação, seguem abaixo as curvas ROC das três subamostras 

utilizadas (Tabela 58). 

 

Tabela 58 – Curvas ROC do modelo de redes neurais para tumores de hipofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,35) (ASC=0,77) (ASC=0,82) 
ASC: área sob a curva 
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5.5.3 – Regressão Logística para tumores de hipofaringe 

Na nossa subamostra com tumores de hipofaringe, 132 pacientes faleceram antes 

de completar o quinto ano de acompanhamento e 35 sobreviveram. Portanto é possível a 

construção de um modelo utilizando no máximo 3 variáveis sem comprometer a 

estabilidade do modelo. 

Análises preliminares utilizando modelos baseados em árvores apresentaram 

possíveis fatores de valor preditivo e, associado ao conhecimento clínico, algumas 

interações factíveis. Todas as interações foram testadas, mas não foram significativas. 

Vários modelos de regressão logística foram construídos até chegarmos a e este modelo 

final. 

Realizada a seleção das variáveis utilizando como método de parada o Max 

Validation R2, direção anterógrada combinada, sendo selecionadas pelo software como 

variáveis com coeficientes estatisticamente significativos: idade e linfonodomegalia. 

Além desses dois fatores, etilismo também entrou no modelo (Tabela 59).  

Dos 167 elegíveis com sítio primário na hipofaringe, foram excluídos das análises 

17 por não possuírem dados completos de todas as variáveis. 150 pacientes foram 

divididos em três subgrupos para treinamento (n=47), validação (n=56) e teste (n=47) 

(Anexo B, Tabela B.8). O modelo de regressão logística fornece a razão de chances (Odds 

ratio) de cada variável (Tabela 60). 

O modelo forneceu uma ASC de 0,45 para a amostra de teste (Tabela 61) e um R2 

de -1,3. 

 

Tabela 59 – Coeficientes estimados pela regressão logística: hipofaringe. 

Variável 
Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

p 

Interceptação 16 3440 0,9963 
Etilismo [etilista] -5 3440 0,9988 
Etilismo [ex-etilista] -8 3440 0,9982 
Idade 0 0 0,0399* 
Linfonodomegalia 1 1 0,0338* 
* valor de p significativo 
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Tabela 60 – Razão de chances de cada variável para o modelo com tumores de 
hipofaringe. 

Variável OR 
Limite 
inferior 
IC95% 

Limite 
superior 
IC95% 

Etilismo[etilista] 12,21 1,30 362,89 
Etilismo[ex-etilista] 0,00 0,00 1,26 
Idade 0,87* 0,75 0,98 
Linfonodomegalia 15,72* 1,47 307,50 
IC 95%: intervalo de confiança de 95%; OR: razão de chances 
* valor de p significativo 

Tabela 61 – Curvas ROC do modelo de regressão logística para tumores de hipofaringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,89) (ASC=0,41) (ASC=0,45) 
ASC: área sob a curva 
 

5.5.4 – Calibração dos modelos construídos para tumores de hipofaringe 

Os desempenhos dos modelos de predição baseado em regressão logística e redes 

neurais para tumores de hipofaringe foram quantificados em termos de calibração, usando 

o teste Hosmer-Lemeshow "goodness-of-fit" (Tabela 62 e 63). O modelo realizado por 

regressão logística não se apresentou calibrado (p<0,000001), ao contrário do modelo por 

redes neurais. 

 
Tabela 62 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de regressão logística para tumores de 
hipofaringe. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,13 0,75 
25,1-50%  Q 2 0,38 0,63 
50,01-75% Q 3 0,61 0,68 
75,01-100% Q 4 0,93 0,81 

p<0,000001 
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Tabela 63 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de redes neurais tumores de hipofaringe. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,00 0,00 
25,1-50%  Q 2 0,49 0,50 
50,01-75% Q 3 0,61 0,79 
75,01-100% Q 4 0,86 0,80 

p=0,067 

 

5.5.5 – Comparação dos modelos construídos para tumores de hipofaringe 

com o TNM 

Na tabela 64 encontram-se as curvas de sobrevida em cinco anos dos modelos 

construídos e do TNM da 7ª e 8ª edição 

 
Tabela 64 – Curvas de sobrevida em cinco anos para tumores de hipofaringe. 

  

Regressão Logistica Redes Neurais 

TNM 7ª edição TNM 8ª edição 

  

Linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 95% 
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5.6 – Modelos preditivos para tumores de laringe 

 

5.6.1 – Modelos baseados em árvores 

 

5.6.1.1 – Modelo CART para tumores de laringe 

Empregando todas as variáveis citadas no item 4.9, foi construído o modelo 

CART para todos os 494 pacientes com seguimento completo. Para realizar validação do 

modelo, usamos o data3.50.25.25 (item 4.8.3). O melhor valor de R2 foi definido como o 

parâmetro para término da construção da árvore (Tabela 65 e Figura 21). 

 

Tabela 65 – Medidas de R2 e número de pacientes para cada subdivisão da amostra - 
modelo de CART para tumores de laringe. 

 R2 N Número de divisões Atribuições AIC 
Treinamento 0,160 242 5 23 734,936 
Validação 0,054 118    
Teste 0,023 134    
AIC: Akaike information criterion 
R2: coeficiente de determinação 
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Figura 21 – Árvore de classificação e regressão – sítio primário laringe. 
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Em relação aos tumores cujo sítio primário foi laringe, o volume tumoral clínico 

foi o principal fator preditor no modelo CART, possuindo como ponto de corte o volume 

aproximado de 2,34cm3. As outras variáveis que contribuíram com o modelo foram perda 

ponderal (%) e sexo (tabela 66). 

 
Tabela 66 – Contribuição das variáveis no modelo de CART para tumores de laringe. 

Variável Número de divisões G2 G2 
Volume Clínico 1 23,31  
Perda Ponderal (%) 1 15,88  
Idade 1 8,21  
Grau de Diferenciação 1 4,63  
Disfonia 1 2,92  

A tabela 67 demonstra a discriminação do modelo desenvolvido pelo método de 

CART, através das curvas ROC (e respectivas ASCs calculadas) das subdivisões em 

treinamento, validação e teste. 

Tabela 67 – curvas ROC do modelo de CART para tumores de laringe 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,72) (ASC=0,64) (ASC=0,62) 
ASC: área sob a curva 
 

5.6.1.2 – Boosted regression trees para tumores de laringe 

Empregando todas as variáveis descritas no item 3.9, construímos o modelo pelo 

método de BRT para tumores de laringe. Utilizamos 100 camadas com número mínimo 

de 3 divisões e a variável data3 para validação. 

Dentre as 27 variáveis, 18 contribuíram na elaboração final do modelo baseado 

em BRT. (Tabela 68). Grau de diferenciação, linfonodomegalia e segunda dimensão 

clínica foram as variáveis que mais determinaram a construção deste modelo (R2=0,15) e 

a ASC em uma subamostra para teste foi de 0,70 (Tabela 69). 
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Tabela 68 – Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de BRT 
para tumores de laringe. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Grau de Diferenciação 11 3129,21  
Linfonodomegalia 9 2195,10  
Dimensão Clínica 2 7 2177,62  
Volume Clínico Binário  13 1811,47  
Perda Ponderal (S/N) 7 1027,19  
Volume Clínico Ordinal 3 1026,90  
Odinofagia 13 876,30  
Disfonia 10 851,79  
Idade (sim se ≥75a) 3 841,24  
Volume Clínico 2 833,04  
Espessura Clínica 2 494,69  
Idade 4 459,48  
Perda Ponderal (%) 3 272,42  
Etilismo 9 248,03  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

2 
191,74  

Sexo 12 189,22  
Tabagismo 1 82,69 
Perda Ponderal (Kg) 1 8,57 
IMC: índice de massa corpórea; cat=categoria 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 
 
Tabela 69 – Curvas ROC do modelo de BRT para tumores de laringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,71) (ASC=0,74) (ASC=0,70) 
ASC: área sob a curva 

 

5.6.1.3 – Floresta Aleatória para tumores de laringe 

Elaboramos um modelo de Floresta Aleatória utilizando como parâmetro a 
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construção de 100 árvores com um mínimo de 10 divisões em cada árvore. Utilizamos o 

data3.50.25.25 como validação. 

Dentre todas as 27 variáveis, a única que não contribuiu na construção de 

nenhuma árvore foi a presença de metástase à distância. A contribuição de todas as 

variáveis e discriminação do modelo encontram-se na Tabela 70 e 71. Neste modelo as 

três mais importantes foram as duas maiores dimensões clínicas e volume clínico. 

 
Tabela 70 - Contribuição das variáveis preditivas para construção do modelo de 
Floresta Aleatória para tumores de laringe. 

Variável 
Número de 
divisões 

G2 G2 

Dimensão Clínica 2 87 621,27  
Volume Clínico 81 534,03  
Dimensão Clínica 1 81 528,99  
Idade 83 432,55  
Volume Clínico LOG 64 426,36  
Grau de Diferenciação 76 362,00  
Espessura Clínica 72 345,05  
Escolaridade 69 340,74  
Perda Ponderal (Kg) 69 327,77 
Volume Clínico Ordinal 64 252,53 
IMC 61 247,99  
Etilismo 66 223,97  
Linfonodomegalia 64 196,91  
Perda Ponderal (%) 39 171,72  
Perda Ponderal (m) (sim se ≥5m) 55 166,76  
Perda Ponderal (S/N) 43 145,52  
Odinofagia 46 138,54  
Perda Ponderal (m) 43 133,08  
Tabagismo 45 117,29  
Raça 39 116,86  
Perda Ponderal (Kg) (sim se 
≥3,5kg) 

39 
110,91  

Sexo 27 90,20  
Disfonia 30 85,95  
Volume Clínico Binário  16 28,28  
Idade (sim se ≥75a) 6 16,64  
LOG: logaritmo; IMC: índice de massa corpórea; m: meses; a: anos; cat: categoria 
Volume clínico binário (cat1≤25 cm3) (cat2>25 cm3) 
Volume clínico ordinal (cat1≤1,0cm3) (1,0 cm3<cat2≤5,0 cm3) (5,0 cm3<cat3≤25,0 cm3) 
(cat4>25 cm3) 
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Tabela 71 – Curvas ROC do modelo de Floresta Aleatória para tumores de laringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,68) (ASC=0,67) (ASC=0,66) 
ASC: área sob a curva 
 

5.6.2 – Redes Neurais para tumores de laringe 

Todas as variáveis listadas no item 4.9, exceto “idade categórica”, “perda ponderal 

(kg) categórica” e “perda ponderal (m) categórica”, foram utilizadas para construção do 

modelo para laringe baseado em redes neurais. Para validação utilizamos o 

“data3.50.25.25”. Definimos três nós na primeira camada. No Anexo B encontra-se a 

Tabela B.9 com informações a respeito dos três grupos (treinamento, validação e teste). 

Com relação a discriminação, observa-se que mesmo sendo testado em uma 

amostra que não foi utilizada na construção, a ASC foi de 0,75. (Tabela 72). 

 

Tabela 72 – Curvas ROC do modelo de redes neurais para tumores de laringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,78) (ASC=0,74) (ASC=0,75) 
ASC: área sob a curva 
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5.6.3 - Regressão Logística para tumores de laringe 

Na nossa subamostra com tumores de laringe, 263 pacientes faleceram antes de 

completar o quinto ano de acompanhamento e 231 sobreviveram. Portanto é possível 

utilizar 23 variáveis sem comprometer a estabilidade do modelo. 

Análises preliminares utilizando modelos baseados em árvores apresentaram 

possíveis fatores de valor preditivo e, associado ao conhecimento clínico, algumas 

interações factíveis. Todas as interações foram testadas, mas não foram significativas. 

Vários modelos de regressão logística foram construídos até chegarmos ao modelo final. 

Realizamos a seleção das variáveis utilizando como método de parada o Max 

Validation R2, com direção anterógrada combinada, sendo selecionadas pelo software 

como variáveis com coeficientes estatisticamente significativos: idade, linfonodomegalia, 

e volume clínico binário LA (com ponto de corte em 3cm3). Além dessas também 

entraram no modelo o grau de diferenciação e a perda ponderal S/N (Tabela 73). 

Dos 494 elegíveis com sítio primário na laringe, foram excluídos das análises 71 

por não possuírem dados completos de todas as variáveis. Assim, 423 pacientes foram 

divididos em três subgrupos para treinamento (n=158), validação (n=143) e teste (n=122) 

(Anexo B, Tabela B.10). O modelo de regressão logística apresenta o OR de cada variável 

(Tabela 74). 

O modelo forneceu uma ASC de 0,71 para a amostra de teste (Tabela 75) e um R2 

de 0,10. 

 

Tabela 73 – Coeficientes estimados pela regressão logística: laringe. 

Variável 
Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

p 

Interceptação -4,67 1,45 0,0013* 
Grau de Diferenciação [Pouco 
Diferenciado e Moderadamente vs 
Bem Diferenciado] 

0,19 0,19 0,3218 

Idade 0,04 0,02 0,0256* 
Linfonodomegalia 0,43 0,22 0,0477* 
Perda Ponderal (S/N) 0,22 0,20 0,2575 
Volume Clínico Binário LA  1,54 0,40 0,0001* 
cat: categoria; vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
Volume clínico binário LA (cat1≤3 cm3) (cat2>3 cm3) 
* valor de p significativo 
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Tabela 74 – Razão de chances de cada variável para o modelo com tumores de laringe. 

Variável OR 
Limite 
inferior 
IC95% 

Limite 
superior 
IC95% 

Grau de Diferenciação [Pouco Diferenciado e 
Moderadamente vs. Bem Diferenciado] 

1,21 0,83 1,77 

Idade 1,05* 1,01 1,09 
Linfonodomegalia 2,36* 1,02 5,65 
Perda Ponderal (S/N) 1,56 0,72 3,40 
Volume Clínico Binário LA 4,66* 2,15 10,55 
IC 95%: intervalo de confiança de 95%.cat: categoria; S/N: sim ou não 
OR: razão de chances; Volume clínico binário LA (cat1≤3 cm3) (cat2>3 cm3) 
vs: versus – neste caso, significando: em comparação a 
* valor de p significativo 
 
 
 
Tabela 75 – Curvas ROC do modelo de regressão logística para tumores de laringe. 

curva ROC do treinamento curva ROC da validação curva ROC do teste 

(ASC=0,77) (ASC=0,64) (ASC=0,71) 
ASC: área sob a curva 
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5.6.4 – Calibração dos modelos construídos para tumores de laringe 

Os desempenhos dos modelos de predição baseado em regressão logística e redes 

neurais para tumores de laringe foram quantificados em termos de calibração, usando o 

teste Hosmer-Lemeshow "goodness-of-fit" (Tabela 76 e 77). Ambos os modelos estavam 

bem calibrados (p>0,05 para a diferença). 

 
 
Tabela 76 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de regressão logística para tumores de 
laringe. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,19 0,17 
25,1-50%  Q 2 0,36 0,41 
50,01-75% Q 3 0,65 0,57 
75,01-100% Q 4 0,82 0,70 

p=0,302 

 

 
Tabela 77 – Teste "goodness-of-fit" – modelo de redes neurais para tumores de laringe. 

Faixas  Grupo 
média do risco 
calculado 

mortalidade 
observada 

0-25%  Q 1 0,20 0,16 
25,1-50%  Q 2 0,37 0,30 
50,01-75% Q 3 0,64 0,60 
75,01-100% Q 4 0,80 0,90 

p=0,328 

 

 

5.6.5 – Comparação dos modelos construídos para tumores de laringe com o 

TNM 

Na tabela 78 encontram-se as curvas de sobrevida em cinco anos dos modelos 

construídos e do TNM da 7ª e 8ª edição 
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Tabela 78 – Curvas de sobrevida em cinco anos para tumores de laringe. 

  

Regressão Logistica Redes Neurais 

TNM 7ª edição TNM 8ª edição 

  

Linhas pontilhadas representam intervalo de confiança de 95% 

 

5.7 - Incremento da performance dos modelos preditivos após adição do 

status HPV 

5.7.1 – Tumores de todos os sítios 

Dentre os 1811 pacientes incluídos nas análises, 692 pacientes possuíam 

informações de HPV, sendo que 411 pacientes faleceram antes de completar o quinto ano 

de acompanhamento e 281 sobreviveram. Portanto é possível a construção de um modelo 

de regressão utilizando no máximo 28 variáveis sem comprometer a estabilidade do 

modelo. Criamos dois modelos de regressão para esta subamostra. No primeiro incluímos 

apenas as variáveis selecionadas durante a construção do modelo de regressão logística 

para todos os sítios e no segundo incluímos a entrada do HPV no modelo. Utilizamos a 

seleção passo a passo para selecionar variáveis, porém nenhum dos dois métodos (AIC 

ou Max Validation R2) incorporaram o HPV ao modelo. Para avaliar seu poder preditivo, 

forçamos a entrada da variável HPV ao modelo. Contudo, nas análises, observamos que 
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não houve melhora significativa ao adicionar o HPV em performance do modelo, com 

melhora do R2 e ASC nas subamostras de treinamento, porém, piora das mesmas medidas 

nas subamostras de teste (Tabela 79 e 80) 

 
Tabela 79 – Comparação dos modelos de regressão logística após a inclusão do HPV 
como variável independente na subamostras de teste. 

 Sem HPV Com HPV 
R2 0,1744 0,1584 
ASC 0,724 0,717 

ASC: área sob a curva 
 
 
Tabela 80 – Parâmetros obtidos quando o HPV foi incluído no modelo de regressão 
para todos os sítios. 

 Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão 

OR Limite 
inferior 
IC95% 

Limite 
superior 
IC95% 

p 

HPV -0,31 0,28 1,87 0,66 5,93 0,2578 
OR: razão de chances 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
HPV: papilomavírus humano 
 

5.7.2 – Tumores de orofaringe 

Dentre os 398 pacientes com tumores de orofaringe incluídos nas análises, 119 

pacientes possuíam informações de HPV, sendo que 77 pacientes faleceram antes de 

completar o quinto ano de acompanhamento e 44 sobreviveram. Portanto é possível a 

construção de um modelo de regressão utilizando no máximo 4 variáveis sem 

comprometer a estabilidade do modelo. Criamos dois modelos de regressão para esta 

subamostra. No primeiro incluímos apenas as variáveis selecionadas durante a construção 

do modelo de regressão logística para tumores de orofaringe e no segundo incluímos a 

entrada do HPV no modelo. Utilizamos a seleção passo a passo para selecionar variáveis, 

porém nenhum dos dois métodos (AIC ou Max Validation R2) incorporaram o HPV ao 

modelo. Para avaliar seu poder preditivo, forçamos a entrada da variável HPV ao modelo.  

Contudo, nas análises, observamos que não houve melhora significativa ao 

adicionar o HPV em performance do modelo (Tabela 81 e 82). 
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Tabela 81 – Comparação dos modelos de regressão logística após a inclusão do HPV 
como variável independente na subamostras de teste. 

 Sem HPV Com HPV 
R2 -0,374 -0,278 
ASC 0,84 0,84 

ASC: área sob a curva 
 
 
Tabela 82 – Parâmetros obtidos quando o HPV foi incluído no modelo de regressão 
para tumores de orofaringe 

 
 

Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão 

OR Limite 
inferior 
IC95% 

Limite 
superior 
IC95% 

p 

HPV  -0,71 0,59 0,24 0,02 2,59 0,2342 
OR: razão de chances 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
HPV: papilomavírus humano 
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6.0 – DISCUSSÃO 

A busca ativa por modelos preditivos é um grande objetivo em várias áreas do 

conhecimento humano, como economia, ecologia, sociologia etc. Ela vem ganhando 

força com o desenvolvimento de novos métodos estatísticos, bem como o melhor 

entendimento de como estas ferramentas funcionam, especialmente no contexto de saúde, 

com seus aspectos únicos.  A identificação de pacientes com câncer com pior prognóstico 

é um dos grandes desafios para o sucesso no tratamento oncológico, seja ele a cura ou o 

aumento da sobrevida. 

A estimativa precisa e individualizada da sobrevida em pacientes com CECP, sem 

dúvida, levará a uma melhora nas estratégias terapêuticas e de cuidados, minimizando os 

riscos de subtratamento ou excesso do mesmo. O atual sistema TNM se mostra limitado 

neste sentido. Por isso, mineramos dados e desenvolvemos modelos para prever o 

resultado com base nas características demográficas e clínicas dos pacientes antes do 

tratamento. Enquanto médicos focam no tratamento ideal, pacientes estão interessados no 

prognóstico e o TNM não consegue responder com precisão nem a uma pergunta nem a 

outra, especialmente se este paciente não corresponde ao perfil de pacientes geralmente 

incluídos em estudos internacionais para desenvolvimento de modelos preditivos. Até o 

momento, desconhecemos estudos nacionais que criaram uma ferramenta preditiva de 

mortalidade em cinco anos para câncer de cabeça e pescoço.  

Um dos principais objetivos do projeto GENCAPO foi a busca por fatores 

ambientais, clínicos, histopatológicos e moleculares associados ao desenvolvimento e 

prognóstico de CECP, bem como identificar marcadores de agressividade. Foi graças ao 

esforço por 15 anos de inúmeros entrevistadores, pesquisadores e médicos, bem como a 

inestimável contribuição dos pacientes, que este estudo foi possível.  

Para atingirmos nosso objetivo, selecionamos em meio a um vasto banco de dados 

todas as variáveis demográficas e clínicas disponíveis que pudessem ter alguma relação 

com sobrevida. Da mesma forma, para maior abrangência populacional, decidimos 

manter os pacientes provenientes dos cinco centros que fazem parte do GENCAPO, 

mesmo sabendo que alguns centros incluíram e acompanharam poucos pacientes. 

Após a compilação de todos os dados provenientes do servidor central do 

GENCAPO, identificamos dados faltantes de desfecho em 25,8% da nossa amostra. 
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Foram checados todos os questionários do GENCAPO em busca de tais informações. 

Investigamos também prontuários físicos e eletrônicos no Instituto Arnaldo Vieira de 

Carvalho, Hospital Heliópolis, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e 

HC-FMUSP, não apenas para obter dados faltantes como também para checar 

inconsistências dos dados. Em seguida conferimos o Registro de Câncer do ICESP e 

ferramentas online como: obituário de jornais, cadastro nacional de falecidos 

(https://www.falecidosnobrasil.org.br/), redes sociais e livros de registro de 

sepultamentos em diversos cemitérios. 

Ao analisar a população do nosso estudo, observamos que mesmo com a exclusão 

de 13,4% dos pacientes devido à perda de acompanhamento antes de completar cinco 

anos, não houve alteração estatisticamente significante no perfil dos pacientes, portanto, 

acreditamos que foi aceitável a análise apenas dos dados de desfecho disponíveis(121). 

Após a compilação das informações obtidas, alguns fatores preditores 

permaneceram com dados faltantes. A simples exclusão desses pacientes não era uma 

alternativa adequada, pois reduziria bastante o tamanho da amostra, com grandes chances 

de geração de vieses e perda na acurácia da ferramenta preditiva obtida. Respaldados pela 

literatura(76, 77), imputamos dados relacionados às três dimensões clínicas e tempo de 

perda de peso. 

Inicialmente os dados do sítio primário apresentavam 31 pacientes com categoria 

dúbia: cavidade oral/orofaringe. Segundo Tierney et al(122), é possível compreender e 

resolver este tipo de dilema através do modelo de CART. Utilizando esta ferramenta, 

definindo esta categoria como “orofaringe”. 

O perfil demográfico do paciente incluído neste estudo é de pessoas do sexo 

masculino, na sexta década de vida, com escolaridade até o quinto ano do ensino 

fundamental, tabagistas e etilistas, tratadas pelo Sistema Único de Saúde. O sítio do tumor 

primário mais frequente foi cavidade oral e mais de 60% dos pacientes possuíam tumores 

avançados no momento da entrevista. Estes dados refletem a realidade da maioria dos 

pacientes com CECP no Brasil(2). 

Com o objetivo de prever melhor a evolução destes pacientes, iniciamos a 

mineração de dados utilizando toda a população incluída, independentemente do sítio 

tumoral primário. Apesar de modelos sítio-específicos serem o padrão para predição de 
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mortalidade, optamos por tentar elaborar um modelo para todos os sítios, aproveitando o 

tamanho amostral disponível. Nossa estratégia se provou acertada, pois conseguimos 

desenvolver um modelo com boa discriminação e calibração, claramente superior ao 

TNM.   

As análises de exploração através de modelos baseados em árvores e o modelo de 

regressão logística para tumores de todos os sítios mostraram como principais preditores: 

idade, linfonodomegalia, sexo e volume clínico ordinal. Além disto estas análises 

apontaram para possível categorização da variável “volume clínico” e linfonodomegalia. 

Apesar de não rotineiramente coletado no projeto GENCAPO, optamos por 

explorar o volume tumoral, dado frequentemente usado em estudos de resposta do CECP 

à radioterapia, como variável preditiva de morte. Achamos esta variável atraente, pois 

compreende as três dimensões tumorais em apenas um número, o que auxilia na desejável 

diminuição do tamanho do modelo. Apesar de certa discordância entre estudos acerca da 

fórmula usada, optamos pela fórmula de Monga et al, por ser prática e possuirmos as três 

variáveis para o cálculo (altura, largura e profundidade). 

Através dos modelos baseados em árvores foi possível categorizar volume clínico 

de duas maneiras. Primeiro, chamada de “volume clínico binário”, utilizamos apenas um 

ponto de corte em: ≤25cm3 e >25cm3; e segundo, chamada de “volume clínico ordinal”, 

utilizamos três pontos de corte: ≤1cm3; 1 cm3>x≤5cm3; >5cm3<x≤25cm3; >25cm3. Tal 

categorização foi extremamente útil nas nossas análises por entendemos que os pontos 

fora da curva observados na distribuição desta variável poderiam comprometer as 

construções dos modelos. Além disso, a categorização deve se mostrar mais útil em futura 

aplicação clínica deste modelo, já que muitas das medidas clínicas não podem ser 

precisamente mensuradas, porém sua ordem de grandeza, sim. 

Em CECP o volume tumoral pode se correlacionar melhor com o prognóstico do 

que o estadiamento tumoral convencional. Alguns estudos publicados nos últimos anos 

sugerem a inclusão do volume tumoral no sistema TNM. Em uma metanálise incluindo 

15 estudos e 2447 pacientes, Xie et al(123) sugerem que o volume tumoral é um 

importante preditor de mortalidade para pacientes com CECP utilizando como ponto de 

corte 24,48cm3. Em 2017, estudo realizado por Dejaco et al mostraram que o volume 

tumoral teve impacto significativo na sobrevida global de paciente com CECP. Utilizando 
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regressão de Cox, o volume tumoral foi a única covariável com achados significativos 

com um aumento de 1,4% no risco de morte a cada cm3 de aumento do volume tumoral 

(95% IC 0,8%-2,0%; p < 0,001)(124).  

No nosso modelo de regressão logística para todos os sítios, o volume clínico 

estava categorizado em quatro níveis. Os pacientes portadores de tumores maiores que 

5cm3 possuíram um risco de morte, ajustado pelos outros fatores de risco, 76,4% maior 

quando comparados com tumores menores.  

Cerca de um terço dos linfonodos do corpo localizam-se na cabeça e pescoço. 

Quando acometidos pela neoplasia, são um importante fator preditivo para pacientes com 

CECP(125). Os modelos classicamente usados graduam esta informação pela dimensão 

e pelo número de linfonodos comprometidos. Optamos pela simples dicotomização em 

negativos e positivos por alguns motivos: primeiramente, não dispúnhamos do tamanho 

nem do número de linfonodos clinicamente acometidos, apenas do seu estágio clínico N. 

Deste modo, não consideramos que a comparação com o TNM seria justa se usássemos 

a própria informação do status N do paciente como preditor em nosso modelo. Por fim, 

algumas análises informais, não descritas nos métodos deste estudo, demonstraram que o 

principal ponto de corte para discriminação de risco conforme o status N era de fato a 

divisão entre cN0 e cN1/2/3. Ao final, esta variável apareceu como importante preditor 

em todos os modelos de regressão, sendo a variável que mais contribuiu no modelo 

baseado na Floresta Aleatória e o melhor discriminador no CART após volume clínico 

tumoral. 

No modelo multivariado da regressão logística o fato do paciente possuir 

linfonodomegalia aumentou o risco de morte em cinco anos em 49% (p=0,038; IC95% 

2-117), tal impacto está em concordância com a literatura. Segundo Cho et al, à medida 

que as células tumorais se disseminam para linfonodos regionais, a doença vai ganhando 

capacidade de promover metástases à distância(126). 

Já o sexo do paciente como fator preditivo de mortalidade não está bem 

estabelecido na literatura. Utilizando análises univariadas, alguns estudos apontam para 

um prognóstico muito melhor em mulheres, mesmo ajustando por variáveis de 

confusão(127), enquanto outros, utilizando modelos multivariados, não demonstraram 

nenhuma diferença entre os sexos(128). Nossas análises foram realizadas através de 
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modelos multivariados, pois entendemos que análises univariadas para construção de 

modelos preditivos podem levar a má compreensão do poder de determinada variável em 

relação ao desfecho.  

As análises utilizando métodos baseados em árvores mostraram a importância do 

sexo como preditor. No CART este parâmetro foi o principal discriminador de morte no 

subgrupo composto por tumores com volumes clínicos menores que 7cm3. No BRT foi a 

variável que mais contribuiu para a construção deste modelo. 

Na regressão logística o fato do paciente ser do sexo masculino aumentou o risco 

de morte em 71% (p<0,004; IC95% 56-77). Este foi um dos achados que mais chamou a 

nossa atenção, pois mesmo sendo uma amostra composta por pacientes do sexo masculino 

na grande maioria, havia uma quantidade suficiente de mulheres em todos os subgrupos 

a fim de se encontrar essa relação. Esta é uma variável que é facilmente obtida e, tudo 

indica, pouco explorada como preditor robusto de morte. Vale ressaltar que, como em 

vários outros estudos, a variável sexo acaba sendo usada para controlar algumas variáveis 

de confusão desconhecidas. Em estudos com algum tipo de pareamento, é frequente o 

pareamento por sexo, mesmo que não haja sinais de causalidade com a doença. Vale ainda 

lembrar que, independente do mecanismo (causal ou não) por trás da associação entre 

sexo e morte, seu valor preditivo foi inegável nesta amostra de pacientes. 

Assim como o sexo, outra variável com dados facilmente disponíveis e que foi 

muito importante em nosso modelo foi a idade. Alguns estudos sugerem que a idade é 

uma variável preditiva de morte tão forte quanto outros fatores conhecidos na literatura, 

principalmente quando categorizada. Medow et al(129) sugeriu a dicotomização da idade 

e utilizou como ponto de corte 66,5 anos. Nossas análises apontaram para o ponto de corte 

simplificado em 75 anos, com o qual estabelecemos duas categorias. No modelo de 

regressão, a idade foi uma variável estatisticamente significante e com aumento no risco 

de óbito de 3,8% por ano de vida ((p<0,0003; IC95% 1,8-5,3).  

Assim, estabelecemos um modelo simples, com variáveis de dados facilmente 

coletáveis na prática clínica, para todos os sítios da cabeça e pescoço. Apesar da variável 

“sítio” ter sido usada no modelo, ela não foi selecionada como significativa. Isso 

demonstrou o quanto os CECP de diferentes sítios têm em comum. Contudo, as 

particularidades de cada subsítio ainda eram um campo a se explorar.  
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O subsítio com maior número de pacientes era o de tumores de cavidade oral e o 

modelo de regressão logística para este sítio apresentou como variáveis estatisticamente 

significantes: idade (OR=1,03; IC 95% 1,01-1,06), linfonodomegalia (OR=1,7; IC 95% 

1,01-2,8), sexo (masculino, OR=2,6; IC 95% 1,4-5,1) e volume clínico binário (OR=4,4; 

IC 95% 2,2-10,0). Em comparação com o modelo de regressão logística para tumores de 

todos os sítios, a única diferença em relação as variáveis estatisticamente significantes foi 

a categorização do volume clínico de quatro para duas categorias. 

As análises preliminares para construção dos modelos de cavidade oral mostraram 

a importância da espessura tumoral como fator preditivo. Utilizando o modelo CART, a 

espessura tumoral foi variável que mais contribuiu para a construção deste modelo e o 

ponto de corte encontrado foi 24,2mm. Em nossa amostra a mediana da espessura tumoral 

de 19,4mm. Existe diferença conceitual entre espessura tumoral e profundidade de 

invasão (DOI). Embora as definições sejam semelhantes, o primeiro se refere à terceira 

dimensão tumoral, já o segundo, à extensão tumoral profunda a partir da base do tumor 

(superfície epitelial). A DOI juntamente com a proliferação microvascular causada pelo 

crescimento neoplásico podem levar a aproximação tumoral de vasos sanguíneos e 

linfáticos, facilitando o processo metastático(130). Em 2014 foi publicado um estudo 

multicêntrico no qual foi sugerida a inclusão da DOI ao TNM utilizando como pontos de 

corte 5mm e 10mm(131).  

Um subsítio que tem se isolado no novo sistema TNM é a orofaringe, graças ao 

crescente número de tumores causados pelo HPV. Nossa positividade para o HPV em 

câncer de orofaringe foi de 11,8%. Assim, não esperávamos modelos muitos distintos 

daqueles desenvolvidos para tumores de cavidade oral. Nas análises utilizando os 

modelos baseados em árvores para tumores em orofaringe, o preditor que mais contribuiu 

foi linfonodomegalia, seguido de idade, sexo e perda ponderal. O peso desta última 

variável pode ser explicado pelo fato destes tumores frequentemente comprometerem a 

alimentação, devido ao acometimento da base da língua, importante região para 

transferência do alimento da cavidade oral para orofaringe. Além disso, acreditamos que 

a perda ponderal esteja relacionada a redução da massa muscular esquelética, redução da 

reserva energética do paciente e da capacidade do sistema imune em combater infecções. 

Tais consequências aumentam os riscos do tratamento oncológico e, muitas vezes, levam 

a repetidas internações hospitalares. Alguns estudos já sugeriram a perda ponderal antes 
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do tratamento como importante fator prognóstico(132). No estudo brasileiro de 

Baptistella el al., 77% dos pacientes que perderam mais que cinco quilos morreram em 

cinco anos, contra 13% para aqueles que perderam no máximo cinco quilos 

(p=0,0001)(133).  

Dentre todos os sítios, sem dúvida a construção de um modelo para hipofaringe 

foi o mais desafiador. Nossa população tinha apenas 167 casos de hipofaringe, com 

poucos sobreviventes, e sabíamos da dificuldade em construir, validar e testar um modelo 

com menos casos. Levando em conta os preceitos de Harrell et al.(66) seria possível a 

construção de um modelo composto apenas por três variáveis, uma vez que 35 pacientes 

sobreviveram ao quinto ano (10 eventos por variável). Os modelos construídos tiveram 

ASC excelente na subamostra de treinamento (ASC=0,89), mas falharam no teste 

(ASC=0,45). Isto demonstra a importância de sempre separar parte da amostra para teste 

ao construir um modelo, pois na maioria das vezes que uma modelo preditivo falha na 

validação externa, já teria falhado caso fosse submetido a uma validação interna. Essa 

discrepância também nos faz refletir acerca da quantidade de estudos tomados como 

verdade, que assumiram como válido o desempenho do modelo apenas em sua amostra 

de treinamento. Na análise do modelo CART encontramos que a perda ponderal foi a 

variável que melhor discriminou os grupos (vivo/morto) dentre todas as variáveis. 

O segundo sítio com maior número de pacientes era o de tumores de laringe. É já 

estabelecida a diferença de comportamento entre tumores nas diferentes sub-regiões da 

laringe – supraglote, glote e subglote. Segundo Ding et al, carcinomas supraglóticos 

possuem características clínicas distintas quando comprado aos outros subsítios 

laríngeos, como expressão do HPV e frequência de metástases linfonodais, que impactam 

no prognóstico destes pacientes (134). Contudo, foi difícil utilizar esta informação. 

Muitos tumores eram avançados e acometiam mais de uma sub-região, ou seja, eram 

considerados transglóticos. Houve muita heterogeneidade entre os diferentes centros 

coletores de dados acerca do modo como esses tumores avançados eram alocados (ou 

não) a uma das sub-regiões da laringe. Por esse motivo, optamos por explorar fatores de 

risco em uma amostra de pacientes mais robusta, porém heterogênea. Já de início, 

observamos que os tumores de laringe diferiam dos tumores de outros sítios pelo menor 

volume clínico. Acreditamos que isso se explique pelo fato de os tumores da laringe 

comprometerem mais precocemente a permeabilidade da via aérea, o que motiva a busca 
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mais pronta por tratamento pelos pacientes. Ao construir um modelo de CART, 

identificamos um novo ponto de corte para volume de 3cm3, diferentemente de 25cm3 

para todos os sítios. Assim, criamos uma variável clínica binária exclusiva para tumores 

laríngeos com este ponto de corte. Alguns estudos já demonstraram a importância 

prognóstica do volume tumoral para tumores laríngeos(135). Miyabe et al. observaram 

que o volume tumoral clínico mensurado através de exame de imagem é superior ao 

estadiamento T do TNM para predizer sobrevida global(136). 

Ainda em relação aos tumores laríngeos, o grau de diferenciação foi o parâmetro 

que melhor contribuiu para o modelo de BRT. A correlação entre o grau de diferenciação 

em câncer de laringe com a sobrevida global já foi sugerida em estudos prévios, 

principalmente levando em consideração o fronte de invasão tumoral(137, 138). De 

acordo com a literatura, pacientes com tumores pouco diferenciados são mais propensos 

a desenvolveram metástases regionais e à distância o que explicaria o pior 

prognóstico(139). 

Por fim, no modelo de regressão logística para tumores laríngeos, as variáveis 

preditivas com significância estatística foram idade (OR=1,05; IC 95% 1,01-1,09), 

linfonodomegalia (OR=2,37; IC 95% 1,03-5,65) e volume clínico binário (com ponto de 

corte em 3cm3; OR=4,66; IC 95% 2,15-10,55 ). Apesar do modelo final ter apresentando 

uma ASC satisfatória (ASC=0,71) e passado nos testes de calibração, entendemos que 

uma das limitações da nossa análise foi não termos disponível a informação do subsítio 

laríngeo.  

A mineração de dados empregando os métodos baseados em árvores associado ao 

conhecimento clínico pregresso de possíveis fatores preditivos permitiu a construção dos 

modelos. Comparações envolvendo o TNM foram realizadas através de curvas de 

sobrevida. Utilizando os modelos de regressão logística e redes neurais construídos, 

observamos uma maior separação entre as curvas determinadas pelos quartis Q1-4 de 

risco previsto pelos respectivos modelos, em comparação ao TNM. Estes achados foram 

observados em todos os modelos, exceto aqueles para hipofaringe, os quais não 

apresentaram curvas de sobrevidas satisfatórias, o mesmo encontrado quando utilizamos 

o sistema TNM para este sítio. Estes resultados mostraram que foi possível criar um 

modelo multivariado superior ao TNM em predição de mortalidade em cinco anos. 
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O sistema TNM perde bastante acurácia preditiva devido a formação de grandes 

grupos baseados apenas em características clínicas do tumor primário e presença de 

metástases regionais ou à distância, ou seja, perde-se a capacidade preditiva ao agrupar 

pacientes tão heterogêneos em um mesmo grupo de risco(9, 140). Nos modelos criados 

durante este estudo, os quatro grupos de risco (Q1, Q2, Q3, e Q4) foram definidos de 

acordo com a faixa de risco de mortalidade. A grande vantagem do método multivariado 

é a presença da covariância, permitindo que fatores façam parte, ou não, dos modelos, 

além de ajustar o peso de cada variável. 

Sabe-se que a expressão do HPV em tumores de orofaringe está fortemente 

associada a melhor sobrevida e resposta terapêutica(24), por se tratarem de tumores de 

etiologia, epidemiologia e perfil biológico distintos quando comparados aos tumores 

causados pelo álcool e pelo cigarro. Por esses motivos, há algumas iniciativas em busca 

de modelos preditivos exclusivos para tumores com este perfil (58, 141, 142). Seu papel 

em outros subsítios da cabeça e pescoço, contudo, é questionável(26). 

Dentre os 1811 pacientes da nossa amostra, 692 pacientes possuíam informação 

sobre o HPV e em 60 (8,7%) foi possível detectar a presença do vírus (subtipos de alto 

risco). Uma metanálise publicada em 2015(143), foi sugerido que 27,4% dos pacientes 

com CECP possuíam infecção de algum subtipo de HPV, sendo 8,0% com HPV 16. Em 

um estudo canadense publicado por Bratman et al.(144), foi identificado HPV de alto 

risco em 73 (14%) pacientes de uma amostra com 515 pacientes com CECP. A diferença 

entre a positividade do HPV na nossa população com a dos países desenvolvidos pode 

ser explicada pelo perfil dos pacientes. Nossa amostra é caracterizada por homens 

tabagistas na sexta década de vida, enquanto que nos países desenvolvidos o perfil é de 

pacientes mais jovens não tabagistas(145).   

Para avaliar se a infecção pelo HPV tinha algum valor prognóstico em nossa 

população, criamos dois modelos de regressão para esta subamostra. No primeiro 

incluímos apenas as variáveis selecionadas anteriormente e no segundo incluímos a 

entrada do HPV no modelo. Utilizando a seleção passo a passo para selecionar variáveis, 

nenhum dos dois métodos (AIC ou Max Validation R2) incorporaram o HPV no modelo, 

o que demonstra que não foi uma variável importante para a predição pelo modelo. Para 

poder avaliar seu peso, forçamos a sua entrada na análise, porém não observamos melhora 

significativa da performance do modelo ao adicionar o HPV, com indícios de piora da 
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mesma após adição. 

Dentre os 692 pacientes que possuíam informações da expressão do HPV, 119 

pacientes possuíam como sítio primário a orofaringe e, destes, 14 foram positivos. Devido 

à pouca quantidade de pacientes, não foi possível subdividir a amostra em treinamento, 

validação e teste. Ainda assim, criamos dois modelos (com e sem o HPV), não sendo 

encontrado melhora da capacidade preditiva ao incluir o HPV. A ausência do incremento 

do HPV nos modelos preditivos construídos pode ser explicada pelo perfil 

predominantemente tabagista dos nossos pacientes. Ademais, apesar de esta ser uma das 

maiores séries de dados de HPV em CECP no Brasil, dada a baixa positividade, pode 

ainda sim ter sido insuficiente para nossos objetivos. 

 

6.1 - Limitações 

Mesmo contando com um banco de dados cujas informações foram coletadas 

prospectivamente por entrevistadores treinados, estudos retrospectivos contam com 

dificuldades adicionais. Conseguimos recuperar uma grande quantidade de dados 

perdidos e as análises de consistências evidenciaram alguns dados equivocados, sendo 

prontamente corrigidos. Por outro lado, uma parte das informações foram perdidas e não 

conseguimos recuperar, principalmente quando os pacientes foram incluídos por outro 

centro que não o HC-FMUSP, dada nossa dificuldade de acesso aos dados de outros 

hospitais. Levando em consideração que a regressão logística foi uma das ferramentas 

utilizadas na construção do modelo, a perda de dados de apenas uma variável já exclui o 

paciente do cálculo, consequentemente ocasionando uma redução do número de pacientes 

nas subamostras de treinamento, validação e teste.  

Já está bem estabelecido o impacto da presença de comorbidade na sobrevida 

global em pacientes com CECP, sobretudo em idosos(7, 8, 146). Segundo Datema et al, 

a comorbidade impacta na sobrevida global dos pacientes portadores de CECP e a 

presença de uma comorbidade grave é equivalente a um estádio T4N2 do TNM(147). 

Devido à indisponibilidade desta informação no banco de dados GENCAPO, este 

parâmetro não foi utilizado como preditor. O grupo de pesquisa já incorporou essas 

informações aos questionários dos pacientes incluídos nas fases seguintes a este projeto 

(GENCAPO2). 
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Com o objetivo de otimizar os recursos, aproveitamos dados de pesquisas do HPV 

de estudos prévios realizados pelo GENCAPO. Com isto a variável relacionada ao HPV 

contou com dois métodos distintos: hibridização reversa (INNO-LIPA®) e reação de 

imunogenotipagem (BD Onclarity®). Apesar de boa concordância entre os métodos, 

existem algumas diferenças, sendo a principal o fato da primeira ser realizada de forma 

manual e a segunda, automatizada. O único centro em que tivemos acesso aos blocos foi 

o HC-FMUSP e nem todos os blocos foram recuperados. Além disso alguns dos blocos 

encontrados possuíam pouco tecido parafinado ou áreas não tumorais, dificultando as 

análises. O fato de possuirmos resultados de HPV apenas de uma parte da amostra reduziu 

nosso poder estatístico, com isto avaliamos o incremento do HPV na predição utilizando 

todos os sítios. O modelo para orofaringe ficou instável devido à pouca quantidade de 

casos, não sendo criado. 

A presença de dados faltantes é comum em pesquisa clínica, sobretudo em estudos 

retrospectivos. Realizamos imputação dos dados de dimensões clínicas utilizando como 

parâmetro medidas obtidas no estudo de anatomia patológica. Este critério não é o ideal 

uma vez que as dimensões clínicas tendem a ser subdimensionadas quando comparadas 

com as dimensões tumorais da peça cirúrgica. Para minimizar esse ponto, criamos a 

equação (imputação multivariada) para corrigir esta diferença. 

Dados relacionados à perda ponderal podem ter sidos coletados de forma 

imprecisa, pois nem sempre havia balanças disponíveis e a informação era obtida 

subjetivamente ao questionar o paciente.  

Alguns pacientes perdiam seguimento e as informações para localizá-los, como 

telefone e endereço, estavam desatualizadas, uma vez que se trata de um estudo 

envolvendo pacientes entrevistados a partir de 2001. Grande parte dos dados foi 

recuperada, mas ainda assim perdemos dados de seguimento de alguns pacientes. 

O último paciente inserido neste estudo foi em 2011, portanto antes do lançamento 

da 8ª edição do TNM. Re-estadiamos estes pacientes utilizando dados de espessura 

tumoral para cavidade oral (parte deles imputados) e dados de estudo de anatomia 

patológica em relação a extravasamento extracapsular. Apenas parte dos pacientes de 

orofaringe possuía informação do HPV, não sendo possível o re-estadiamento de todos, 

contudo, o próprio TNM contempla a falta de informação do status TNM. 
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Todos os pacientes incluídos neste estudo foram atendidos e tratados no Sistema 

Único de Saúde. Deve-se levar em consideração as limitações deste perfil de paciente 

como o atraso no diagnóstico e restrições relacionados ao tratamento. Em um modelo 

baseado em aprendizado de máquina foi identificado que o seguro saúde foi um dos 

principais fatores preditivos de morte em pacientes com CECP nos EUA(148). Em um 

estudo publicado por Kwok et al, pacientes com Medicaid ou sem seguro de saúde 

possuíram um risco aumentado de morte (OR=1,5; IC95% 1,07-2,11) após o diagnóstico 

de CECP quando comparado com pacientes com seguros de saúde privado, mesmo 

ajustando para idade, sexo, raça, tabagismo, etilismo, nível socioeconômico, tratamento 

e estádio pelo TNM(149). Isso ressalta a importância de fatores sociais e não apenas 

anatômicos para a predição de prognóstico em câncer. 

A única variável que em nenhum momento contribuiu na construção dos modelos 

foi metástases a distância. Sabemos que metástase a distância é um importante fator 

preditivo de mortalidade(150) e acreditamos que ela não tenha entrado nos modelos 

devido à ocorrência muito baixa na nossa população. Tal fato se deve provavelmente a 

falta de diagnóstico. 

 

6.2 – Perspectivas futuras 

Criar um modelo preditivo em oncologia capaz de predizer a mortalidade em 

cinco anos com boa acurácia é extremamente útil, tanto para os médicos quanto para o 

paciente.  

Nesta tese conseguimos criar modelos preditivos para cavidade oral, orofaringe e 

laringe com discriminação satisfatória, excelente calibração e superiores à última e 

penúltima edições do TNM quando comparamos as curvas de sobrevida. 

Todos os modelos passaram pelo processo de validação e teste em amostras 

distintas, entretanto provenientes de uma mesma população. Como próximo passo, 

devemos aplicar estes modelos em outras populações visando validá-los externamente. 

Uma vez validado em outras populações, criaremos um software de manuseio 

simples com o objetivo de disponibilizar esta ferramenta na prática clínica diária. 
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O desenvolvimento de ferramentas preditivas é um processo sem fim. Novos 

estudos apresentarão variáveis desconhecidas até o momento, levando a necessidade de 

atualização dos modelos aqui apresentados. 
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7.0 - CONCLUSÃO 

Identificamos parâmetros não contemplados pelo TNM significativos na predição 

de risco de morte em cinco anos para pacientes com carcinoma epidermoide de cabeça e 

pescoço. 

Criamos modelos de predição mais precisos que o TNM para cavidade oral, 

orofaringe e laringe, além de um modelo independente do sítio tumoral primário. 

Avaliamos o incremento do status HPV em modelos de predição de risco de morte 

em cinco anos independente do sítio tumoral primário e em pacientes com tumores de 

orofaringe e não encontramos melhora na performance dos modelos. 
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8.0 - ANEXOS 
 
ANEXO A  
 
Tabela A.1 – Distribuição dos pacientes por centro. 

Centro 
População 
GENCAPO 
n(%) 

Desfecho 
faltante 
n(%) 

Incluído nas 
análises n(%) 

Instituto Arnaldo Vieira de 
Carvalho 

365 (17,4) 33 (11,7) 332 (18,3) 

Hospital Heliópolis 735 (35,1) 82 (29,2) 653 (36,1) 

Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade São Paulo 

624 (29,8) 13 (4,6) 611 (33,7) 

Universidade do Vale do Paraíba 18 (0,9) 16 (5,7) 2 (0,1) 

 Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo de 
Ribeirão Preto 

350 (16,7) 137 (48,8) 213 (11,8) 

Total 2092 (100) 281 (100) 1811 (100) 

 

Tabela A.2 – Distribuição sociodemográfica. 

Característica  
População 
GENCAPO n 
(%) 

Desfecho 
faltante n (%) 

Incluído nas 
análises n 
(%) 

Gênero 
Masculino 1807 (86,6) 244 (87,1) 1563 (86,5) 

Feminino 280 (13,4) 36 (12,9) 244 (13,5) 

Raça 

Branca 1468 (71,2) 194 (71,3) 1274 (71,1) 

Mulata 386 (18,7) 47 (17,3) 339 (18,9) 

Negra 183 (8,9) 29 (10,7) 154 (8,6) 

Oriental 18 (0,9) 0 (0) 18 (0,1) 

Indígena 8 (0,4) 2 (0,7) 6 (0,003) 

Escolaridade 

Analfabeto 245 (12,0) 25 (10,0) 220 (12,3) 

Alfabetizado 73 (3,6) 7 (2,8) 66 (3,7) 

Primário Incompleto 591 (28,9) 74 (29,5) 517 (28,9) 

Primário Completo 686 (33,6) 109 (43,4) 577 (32,2) 

Secundário Incompleto 125 (6,1) 5 (2,0) 120 (6,7) 

Secundário Completo 232 (11,4) 20 (8,0) 212 (11,8) 

Técnico 35 (1,8) 2 (0,8) 33 (1,8) 

Universitário 55 (2,7) 9 (3,6) 46 (2,6) 

Tabagismo 
Nunca fumou 129 (6,3) 10 (3,9) 119 (6,7) 

Tabagista 1441 (70,1) 180 (69,8) 1261 (70,9) 

Extabagista 465 (22,9) 68 (26,4) 397 (22,3) 

Etilismo 
Nunca 263 (13,0) 24 (9,4) 239 (13,4) 

Etilista 1030 (50,8) 130 (51,2) 900 (50,8) 

Ex-etilista 733 (36,2) 100 (39,3) 633 (35,7) 
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ANEXO A  

Tabela A.3 – Distribuição dos sintomas. 

Característica 
 

População 
GENCAPO n (%) 

Desfecho faltante 
n (%) 

Incluído nas 
análises n (%) 

Perda Ponderal 
Sim 1199 (59,8) 126 (52,3) 1073 (60,8) 
Não 806 (40,2) 115 (47,8) 691 (39,2) 

Disfonia Sim 799 (39,4) 115 (45,0) 684 (38,6) 

Não 1228 (60,6) 141 (55,1) 1087 (61,4) 

Odinofagia 
Sim 677 (33,7) 90 (36,3) 587 (33,2) 
Não 1337 (66,4) 158 (63,7) 1179 (66,8) 

 

Tabela A.4 – Distribuição de acordo com idade (anos).           

 

 

 

Quartis 
  

  População 
GENCAPO 
n (%) 

Desfecho 
faltante 
n (%) 

Incluído nas 
análises n 
(%) 

           

100.0% Máximo    93 87 93 

99.5%     86 86,18 86 

97.5%     79 80 79 

90.0%     72 71 72 

75.0% quartil    65 65 65 

50.0% mediana    57 57 57 

25.0% quartil    50 50 50 

10.0%     45 44 45 

2.5%     39 40 39 

0.5%     30,46 30,82 30,06 

0.0% mínimo    21 30 21 
        

  
População 
GENCAPO n 
(%) 

Desfecho 
faltante n 
(%) 

Incluído nas 
análises n (%) 

 
 

 

Média  57,67 57,69 57,67    

Desvio Padrão  10,37 10,47 10,36    

Médio do Erro 
Padrão 

 0,23 0,62 0,24 
   

Superior 95% 
da média 

 58,11 58,92 58,15 
   

Inferior 95% 
da média 

 57,22 56,46 57,19 
   

N  2091 281 1811    



124 
 

ANEXO A  

Tabela A.5 – Distribuição de acordo com a perda ponderal (%) - apenas pacientes 
incluídos nas análises. 
100.0% máximo   40,54 
99.5%   34,55 
97.5%     25,71 
90.0%   16,7 
75.0% quartil   10 
50.0% mediana  0,68 
25.0% quartil   0,00 
10.0%   0,00 
2.5%     0,00 
0.5%   0,00 
0.0% mínimo   0,000 
    

        
Média  5,77  

Desvio Padrão   7,69   
Erro de Desvio 
Padrão 

 0,19  

Superior 95% da 
média 

  6,14   

Inferior 95% da 
média 

 5,40  

N   1692   
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ANEXO A  

Tabela A.6 – Distribuição de acordo com a quantidade de tempo que houve a perda 
ponderal (em meses) – apenas pacientes incluídos nas análises. 
 
100.0% máximo   108 
99.5%   42,39 
97.5%     24 
90.0%   12 
75.0% quartil   6 
50.0% mediana  4 
25.0% quartil   2 
10.0%   2 
2.5%     1 
0.5%   1 
0.0% mínimo   1 
    

        
Média  5,39  

Desvio Padrão   6,14   
Erro de Desvio Padrão  0,19  

Superior 95% da média   5,77   
Inferior 95% da média  5,02  

N   1057   
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ANEXO A  

Tabela A.7- Distribuição de acordo com o índice de massa corpórea (IMC) - apenas 
pacientes incluídos nas análises. 
 
100.0% máximo   42,45 
99.5%   37,63 
97.5%     33,06 
90.0%   29,07 
75.0% quartil   26,3 
50.0% mediana  23,61 
25.0% quartil   21,3 
10.0%   19,49 
2.5%     17,10 
0.5%   15,23 
0.0% mínimo   12,91 
    

        
Média  24,00  

Desvio Padrão   3,97   
Erro de Desvio Padrão  0,098  

Superior 95% da média   24,20   
Inferior 95% da média  23,81  

N   1639   
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ANEXO B 

Tabela B.1 – Dados obtidos após construção do modelo baseado em redes neurais para 
tumores todos os sítios. 

 Treinamento Validação Teste 
R2 Geral 0,26 0,17 0,24 
R2 Entropia 0,17 0,10 0,15 
 -LogVerossimilhança 484,17 257,10 267,27 
n 905 435 471 
 

 
Tabela B.2 – Regressão logística para tumores de todos os sítios. 

Medidas Treinamento Validação Teste 
Entropia R2 0,14 0,12 0,16 
R2 Generalizado 0,22 0,20 0,26 
Média -Log p 0,56 0,59 0,57 
N 722 348 383 
 

 
Tabela B.3 – Dados obtidos após construção do modelo baseado em redes neurais para 
tumores de cavidade oral. 

 Treinamento Validação Teste 
R2 Geral 0,21 0,07 0,19 
R2 Entropia 0,13 0,04 0,11 
 -LogVerossimilhança 210,41 111,12 122,30 
N 369 177 206 
 

 

Tabela B.4 – Regressão logística para tumores de cavidade oral. 

Medidas Treinamento Validação Teste 
Entropia R2 0,12 0,04 0,15 
R2 Generalizado 0,19 0,07 0,25 
Média -Log p 0,58 0,64 0,57 
N 318 158 179 
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ANEXO B 

Tabela B.5 – Dados obtidos após construção do modelo baseado em redes neurais para 
tumores de orofaringe. 

 Treinamento Validação Teste 
R2 Geral 0,2893 0,1778  -0,1275 
R2 Entropia 0,1896 0,1087  -0,0687 
 -LogVerossimilhança 75,8815 38,8364 52,1769 
n 169 70 76 
 

 
 
Tabela B.6 – Regressão logística para tumores de orofaringe. 
Medidas Treinamento Validação Teste 
Entropia R2 0,26 -0,03 -0,01 
R2 Generalizado 0,38 -0,05 -0,02 
Média -Log p 0,46 0,54 0,63 
N 144 111 118 
 

 

Tabela B.7 – Dados obtidos após construção do modelo baseado em redes neurais 
hipofaringe. 

 Treinamento Validação Teste 
R2 Geral  -0,46 0,24 0,26 
R2 Entropia  -0,25 0,15 0,14 
 -LogVerossimilhança 24,76 13,03 8,53 
n 39 24 22 
 

 

 

Tabela B.8 – Regressão logística para tumores de hipofaringe. 
Medidas Treinamento Validação Teste 
Entropia R2 0,36 -1,29 -0,56 
R2 Generalizado 0,46 -5,09 -1,25 
Média -Log p 0,27 1,33 0,85 
N 47 56 47 
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ANEXO B 

Tabela B.9 – dados obtidos após construção do modelo baseado em redes neurais para 
tumores de laringe. 
 Treinamento Validação Teste 
R2 Geral 0,30 0,21 0,23 
R2 Entropia 0,18 0,13 0,14 
 -LogVerossimilhança 106,50 53,95 59,84 
n 189 90 100 
 

 

Tabela B.10 – Regressão logística para tumores de laringe. 

Medidas Treinamento Validação Teste 
Entropia R2 0,17 -0,02 0,05 
R2 Generalizado 0,28 -0,03 0,10 
Média -Log p 0,30 0,41 0,36 
N 158 143 122 
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