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RESUMO 

RESUMO 

Gomes. JO. Distribuição espacial da mortalidade por câncer 

de mama feminino no Estado de São Paulo, 1991 a 1995 São Paulo: 

2000. [Tese de Doutorado - Faculdade Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo]. 

Objetivo. O trabalho visou estudar a distribuição espacial da 

mortalidade por câncer de mama feminino segundo as 63 microrregiões -MR

do Estado de São Paulo, Brasil, entre os anos de 1991 e 1995, por meio de 

taxas padronizadas. em estudo do tipo ecológico. Procurou-se, também, 

verificar a localização e a distribuição geográfica das áreas de maior 

mortalidade entre as mulheres jovens. de 15 a 44, e idosas. acima de 55 

anos. A estimativa de correlação entre a mortalidade padronizada e as taxas 

de urbanização e densidade demográfica foi pesquisada. Métodos. Os dados 

de rotina do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 

Saúde do Brasil foram usados. A população estimada para o período 

intercensitário referente ao ano de 1993 foi usada como população exposta 

para o cálculo dos coeficientes na forma de mulheres/ano. A população 

feminina residente no estado segundo o censo de 1991 foi utilizada com 

padrão. Resultados. Ocorreram 10.324 óbitos de mulheres residentes entre 

1991 e 1995 no Estado de São Paulo. Em 19 MRs ocorreram menos de 30 

óbitos (pequenos números) O coeficiente médio do Estado foi 17,9 óbitos por 

100.000 mulheres/ano (m/a). O menor coeficiente de mortalidade em 

mulheres de 15 anos e mais foi 2,4 óbitos e o maior foi 26,0 óbitos por 
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100.000 mia. O menor valor de coeficiente padronizado foi 2,8 e o maior 21,8 

óbitos em mulheres com 15 anos e mais por 100.000 mia. Os menores 

coeficientes, abaixo do percentil 25, agruparam-se nas microrregiões do 

quadrante sul e oeste do Estado. Os coeficientes situados acima do percentil 

75, em sua maioria, tenderam a se aglomerar próximos à microrregião da 

capital e em áreas de grandes concentrações populacionais, estendendo-se 

para o interior em direção até Botucatu e ao litoral do Estado. Três 

microrregiões de valores elevados eram contíguas e próximas à de Ribeirão 

Preto. As microrregiões com coeficientes de mortalidade padronizados 

elevados, em mulheres com idade abaixo de 44 anos, não apresentaram 

padrão espacial definido. Por outro lado as microrregiões com coeficientes 

elevados, na idade de 55 anos e mais, foram praticamente as mesmas áreas 

cuja mortalidade foi elevada para o total de mulheres de 15 anos e mais. 

Apesar de os menores coeficientes padronizados de mortalidade menores 

terem sido encontrados em microrregiões de pequenas densidades 

populacionais e baixas taxas de urbanização e os valores altos geralmente 

em grandes concentrações populacionais, o coeficiente de correlação de 

Pearson foi positivo, mas de valor apenas moderado (0,53). Sugerem-se 

novos estudos analíticos incluindo outras variáveis tais como taxas de 

fertilidade microrregional e outras possivelmente relacionadas. Conclui-se 

pela utilidade da técnica para estudo ecológico exploratório e analítico em 

câncer. Grande variação entre os coeficientes de mortalidade por câncer de 

mama no estado de São Paulo.foram observados. As microrregiões com 

mortalidade mais alta tendem a agrupar-se e situam-se geralmente em áreas 
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de maior taxa de urbanização, embora tenham sido encontrados valores de 

correlação apenas moderados entre tais variáveis. 

Descritores:. Câncer de mama. Epidemiologia de Câncer. Estudos 

ecológicos. 
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SUMMARY 

Gomes, JO. Distribuição espacial da mortalidade por câncer 

de mama feminino no Estado de São Paulo, 1991 a 1995.[Spatial 

distribution of the mortality from female breast cancer among counties of the 

State of São Paulo, Brazil, 1991 to 1995] São Paulo; 2000. [Tese de 

Doutorado- Faculdade Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

Objective: The aim of this work was to study the mortality from 

breast cancer among the 63 counties the State of São Paulo in Brazil, 

between the years of 1991 and 1995 using standardized mortality rates in 

ecologic design study. 1t was also intended to identify the localization and the 

geographical distribution of the mortality rates of young women. less than 44 

years and older ones. with more than 55 years. The estimation of correlation 

among rates of mortality and population rates of urbanization and density was 

studied. Methods. Routine data were used from national Brazilian official 

information mortality system. The population considered at risk was the inter

census estimated women population, resident in each MR during 1993. The 

standard population was the census women living in the state at 1991. 

Results The distribution of 10,324 deaths of resident women was analyzed by 

standardized coefficients of mortality (direct form). In 19 micro regions 

occurred less than 30 deaths (small numbers). The lowest value of the 

mortality rate was 2,4 death by 100,000 women/year (w/y) and the highest 

was 26. O deaths by 1 00,000 wly. The state average was 17.9 deaths per 

100.000 wly. The lowest standardized rate was 2,8 and the highest 

standardized was 21,8 deaths/100,000 w/y. in women with 15 years and 

more. The lowest rates, under the percentile 25, occurred in micro regions at 
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the south and west of the state. The highest, above the percentile75, tended 

to be grouped in region of high population concentration, near the micro 

regions of the state capital and was extended to the center of the state until 

Botucatu and seaside direction. Three of the micro regions with high rate 

values were contiguous and around Ribeirão Preto. The micro regions with 

elevated standardized mortality rates in women less than 44 years did not 

show spatial pattern. On the other hand, the highest rates of mortality of the 

older ones, with 55 years and more, tended to group in the same micro 

regions the women population with more than 15 years. In spite of the lowest 

standardized female mortalíty rates generally occurred in the areas with less 

urbanization and density populations and the highest rates occurred in the 

high population density an urbanization areas, the Pearson coefficient of 

correlation was only moderate {0,53). New analytical studies are suggested 

including fertility data from micro regions and other possibly related variables. 

lt was concluded by the utility of exploratory and analytical ecological design 

studies in cancer research an identified large variation in rates among the 

micro regions of the state of São Paulo. The micro regions with the highest 

rates tend to grouped and are situated generally in areas of higher degree of 

urbanization, but the Pearson's correlation coefficient was considered only 

moderated. 

Descriptors: Breast cancer. Cancer epidemiology. Ecologic 
Studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1.1 O câncer de mama feminino no mundo 

Estima-se que. no ano 2.000, deva ocorrer quase um milhão -

979.459 -de novos casos de cãncer de mama no sexo feminino no mundo e 

386.316 mulheres, vítimas dessa doença, possam vir a falecer 64
. Em ambos 

os casos, a expectativa é de aumento em relação ao início da década anterior 

e tal acréscimo não pode ser imputado apenas à disseminação dos screenings 

populacionais Nos países com dados para series históricas mais longas. como 

os Estados Unidos. observou-se um aumento de 56% na incidência entre 1940 

e 1980. mas as causas desse incremento são desconhecidas 1s A mortalidade. 

mesmo com avanços nas técnicas de tratamento, permanece alta e a 

distribuição, tanto dos novos casos como dos óbitos, é extremamente variável 

entre os países e regiões do mundo 88
. 

Tais números são preocupantes ao ser considerado o grande 

volume de recursos aplicados em pesquisas na procura dos mecanismos 

causais ou fatores associados da doença sem que proporcionalmente tenham 

s1do obt1dos resultados esperados. Embora muitos fatores de risco associados 

tenham sido descobertos. e outros suspeitos, a história natural do cãncer de 

mama ainda não está completamente esclarecida e as ações de prevenção 

primária ainda são pouco eficientes. A prevenção de nível secundário é a mais 

utilizada e o diagnóstico. o mais precoce possível. seguido de tratamento 
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adequado, melhora o prognóstico e pode até diminuir a mortalidade como vem 

acontecendo em alguns países nos quais os exames de rastreamento têm 

cobertura populacional na idade adequada. As propostas de prevenção mais 

eficazes ainda são as de nível secundário. As pesquisas e ações destinadas à 

prevenção primária ainda não têm o impacto esperado, embora o câncer de 

mama seja um dos mais estudados na atualidade 

Embora o órgão atingido seja externo e, na maioria das vezes, os 

tumores mamários sejam detectados pela própria mulher, não se consegue 

evitar a alta mortalidade, mesmo com todos os avanços no tratamento. A 

sobrevida depende bastante do tamanho do tumor à época do diagnóstico. Em 

tumores acima de 1 ,O em. a proporção de mulheres com sobrevida acima de 5 

anos não passa de 50% e piora quando a doença é detectada nos estádios 

mais avançados como 111 ou IV, mesmo em países desenvolvidos 2. 

Um dos aspectos intrigantes nos cânceres em geral, que se verifica 

também no câncer de mama feminino, é a grande variabilidade tanto de 

incidência como de letalidade entre as diversas regiões do mundo. Embora os 

paises mais desenvolvidos possuam melhor assistência medica, o que poderia 

resultar em melhor controle, as taxas de incidência e também de mortalidade 

permanecem altas, exceto no Japão 64
. No Hawai, encontraram-se as maiores 

taxas de incidência do mundo. Países como Argentina, Chile e Uruguai 

também possuem valores elevados de incidência e mortalidade, mostrando 

que, apesar das diferenças entre as características sociais e econômicas dos 

países mais desenvolvidos, e os países da América do Sul, onde há alta 
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incidência, a mortalidade permanece alta, mostrando que a eficácia da 

prevenção secundária, principalmente o tratamento, ainda é pequena 

O estudo da distribuição espacial do câncer de mama, assim como o 

dos cânceres de modo geral. pode contribuir para a melhor compreensão do 

comportamento desse tipo de doença, principalmente se puder relacionar a 

morbimortalidade com as características da população ou do meio ambiente 

em que vivem. O exame das semelhanças ou diferenças das distribuições 

geográficas é uma das fontes úteis de geração de hipóteses em epidemiologia 

e. nesse caso. os estudos ecológicos. por sua facilidade e rapidez, podem ser 

o desenho metodológico de primeira escolha para essa finalidade. 

Os estudos ecológicos vêm ganhando mais destaque como instrumento 

de análise epidemiológica em grande parte como decorrência de evoluções na 

área de informática. A disseminação de programas gráficos e de análises 

espaciais cada vez mais potentes e a geração de bancos de dados de grande 

abrangência geográfica e fácil acesso ampliaram a importância dos estudos 

ecológicos nas pesquisas. Tais instrumentos, de utilização cada vez mais 

simples, possibilitam acompanhar com agilidade a evolução desse grupo de 

doenças em serviços de vigilância epidemiológica, utilizando-se bancos de 

dados Já existentes para identificar as áreas de risco diferenciado. 

Devido à já comentada heterogeneidade espacial. é preciso 

estabelecer os parâmetros regionais do que possa ser considerado nível alto. 

ou de alarme. dos valores de mortalidade, em um sistema de vigilância da 

Saúde. É preciso determinar a partir de que nível de freqüência seria 

necessária e justificável uma intervenção de saúde pública. Valores de 
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coeficientes obtidos a partir de números absolutos pequenos podem ser 

devidos apenas à variação aleatória_ Sem acompanhamento prévio dos dados 

e das tendências locais, ficar-se-ia com uma questão difícil de ser respondida, 

ou seja: a incidência, ou mortalidade, é sempre ou, apenas está alta? 

A insegurança de lidar com números absolutos pequenos no cálculo 

dos coeficientes gera dúvidas sobre a real necessidade de intervenção. Esse 

fato leva à necessidade de conhecer melhor alguns aspectos estatísticos da 

questão, alguns dos quais ainda em investigação, pois a tomada de decisão 

depende deles_ Por essa razão, serão abordados aspectos relativos aos 

pequenos números, em tópico mais adiante_ 

1.1.2 Câncer de mama feminino no Brasil 

A mudança do perfil da mortalidade ocorrida no Brasil, a partir da 

década de 80. já é de amplo conhecimento entre os técnicos e pesquisadores 

de Saúde Pública48
•
52

. As doenças chamadas genericamente de crônicas não 

transmissíveis passaram a se destacar como causa de óbito. As moléstias 

incluídas no capítulo do aparelho circulatório da Classificação Internacional de 

Doenças 58 foram a maior causa de óbito proporcional no Brasil em 

1996,segundo o DATASUS, responsáveis por 249.092 mortes, ou seja 27,5% 

do total. As mortes cuja causa básica pertenciam ao capítulo das Causas 

Externas de Morbidade e Mortalidade representaram 13,1% do total. Em 

terceiro lugar, ficou o grupo das Neoplasias, em sua maioria malignas, 

responsáveis por 103.302 óbitos ou 11,4% dos óbitos de ambos os sexos. 

Segundo dados, por estimativa, divulgados pelo IARC 64
, a mortalidade 

brasileira por câncer de mama feminino, em 1990, seria de 11.570 óbitos, com 
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coeficiente bruto de 15.56 óbitos em 100.000. Tais dados não coincidem com o 

número absoluto de óbitos divulgado pelo Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde do Brasil, ocorridos naquele ano, 

onde se encontra a ocorrência de 5. 760 mortes de residentes e taxa bruta de 

mortalidade de 7,88 óbitos em cada 100.000 mulheres. 

Os dados relativos à incidência do câncer de mama feminino no 

Brasil, fornecidos pelos registros de câncer em funcionamento, são indicadores 

úteis pois permitem análises de comparação regional 48 
, mas o número e 

cobertura geográfica desses registros não têm, ainda, a abrangência 

necessária para permitir a inferência dos dados para uma área maior do 

território nacional. 

1.1.3 Câncer de mama feminino no Estado de São Paulo 

No Estado de São Paulo. no período de 1991 a 1996, as proporções 

de mortalidade, segundo as causas básicas de morte foram de 30,8% por 

doenças circulatórias, 14,1% por causas externas e 13,4% por neoplasias49
. 

Houve diferenças entre os gêneros, nesses três capítulos de causas básicas, 

principalmente porque a mortalidade por violência foi maior no sexo masculino 

atingindo 18,5%, o segundo lugar, enquanto que no sexo feminino foi 5,6%, 

ocupando a quinta posição. No sexo feminino, no mesmo período, o câncer de 

maior número de óbitos foi o de mama, responsável por 2.389 óbitos dos 

47.414 causados por neoplasmas. 

Um estudo recente. no Estado de São Paulo. enfocando as 

tendências de mortalidade por câncer no período de 1970 a 1992, realizado por 
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FONSECA 26
, mostrou que os cânceres responsáveis pela maior mortalidade. 

considerando ambos os sexos, foram os de pulmão e estômago. Tais tumores 

malignos vinham tendo participação significativa na mortalidade proporcional, 

no entanto, houve diminuição dos coeficientes de mortalidade dos cânceres de 

estômago, ao longo desse período, estabilizando-se os relativos ao pulmão. No 

sexo feminino, o câncer de colo uterino mostrou-se estável, mas a mortalidade 

por câncer de mama aumentou em 25%. O autor do citado estudo já comenta 

as diferenças encontradas da mortalidade por causa básica para o conjunto 

dos cânceres entre as regiões administrativas do Estado, contudo não se 

aprofundou no estudo dos padrões espaciais e de suas possíveis causas, por 

não ser esse o objetivo do estudo. A microrregião (MR) de Registro, com taxa 

bruta de mortalidade de 34,2/100.000 mulheres e 46,6/100.000, quando 

padronizada pela população mundial, foi a região com os menores valores. A 

MR de Santos, a de maiores taxas, alcançou 85,5 (bruta) e 93,8/ 100.000 ao 

ser padronizada, no sexo feminino. O autor comenta, ainda, as possíveis 

causas de tal disparidade, sugerindo, mesmo considerando especulativa, a 

possibilidade de os riscos serem de natureza ambiental. 

O câncer de mama tem sido a primeira causa de morte entre as 

neoplasias do sexo feminino nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, nas últimas 

duas décadas, e tal fato também ocorreu no Estado de São Paulo. Não apenas 

a mortalidade é alta como também o são seus valores de incidência, sem que 

as razões desse aumento sejam claramente conhecidas. Os valores de taxas 

de mortalidade padronizadas passaram de 12,2 para 14,6 por 100 000 
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mulheres u, no período de 1972 a 1992. Quando comparadas com dados 

internacionais, tais taxas de mortalidade são consideradas baixas. 

A incidência da neoplasia mamaria no Município de São Paulo 

(1978) era de 65,5/100.000 mulheres e em Campinas (1991 ), a taxa foi de 

46,3/100.000 mulheres. Tais valores são considerados médios, comparando-se 

aos valores de municípios do Sul do Brasil, como Porto Alegre (1987) onde a 

taxa foi igual a 76,2 por 100.000 mulheres, considerado valor alto 42
. Deve-se 

lembrar que nas regiões Nordeste e Norte, particularmente em Recife, Belém e 

no Centro-Oeste, em Goiânia, com sistemas de registro operantes, a incidência 

do câncer de colo uterino se mantém maior que a de mama 26
. 

O aumento da incidência e da mortalidade por neoplasia de mama 

não é um fenômeno restrito ao Estado de São Paulo. Em diversos países foi 

também observado tal incremento, atribuindo-se tal fato a possíveis 

modificações no padrão reprodutivo das mulheres ou, ainda, ao aumento da 

prevalência de obesidade, fenômeno este também observado no Brasil 52
. 

1.2 OS ESTUDOS DO CÂNCER 

Os estudos de câncer podem ser agrupados globalmente em três 

grandes linhas, ou seja: os estudos do tipo de biologia molecular, os estudos 

experimentais e os epidemiológicos. 

Os estudos de biologia molecular e genética baseiam-se em 

técnicas bastante sofisticadas de desenvolvimento recente, que permitem 

saber a existência e localização de genes relacionados com o susceptibilidade 

ou à proteção de algumas pessoas para determinados tipos de câncer, sendo 
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que já foram identificadas várias localizações desses genes nos cromossomas 

humanos relacionados com os tipos particulares de câncer. Esta linha de 

pesquisa é tão promissora que se criou uma abordagem com tal técnica, 

denominada de Epidemiologia molecular. 60 

Os estudos experimentais, em sua maioria, são voltados para técnicas 

de tratamento cirúrgico ou medicamentoso e menos para a causalidade. Seus 

resultados são geralmente estudados por meio de análises de sobrevida. Por 

meio delas verificou-se que a possibilidade de sobreviver não aumentou 

igualmente para todos os cânceres. Foi bastante melhor para alguns cânceres, 

como a doença de Hodgkin e as neoplasias de testículo, próstata e bexiga, do 

que para o câncer de mama feminino. 

Os estudos epidemiológicos, principalmente os casos-controles, 

permitiram identificar um certo número de fatores relacionados com o 

aparecimento do câncer. O exemplo mais conhecido é a associação entre 

tabagismo e câncer de pulmão. A abordagem epidemiológica como técnica tem 

contribuído bastante para elucidar a participação de agentes cancerígenos 

ligados ao meio ambiente físico, biológico ou social. A utilização dos estudos 

ecológicos para elucidar diferenças de incidência e mortalidade, sejam 

regionais ou entre países, permite gerar hipóteses para investigação da 

causalidade do câncer. 

Alguns tipos de câncer são mais freqüentes na infância, como as 

leucemias, !infamas e os tumores do sistema nervoso 59
. Excetuando-se esses, 

as taxas de incidência e mortalidade mostram, para a maioria dos cânceres, 

nítida relação com as idades mais avançadas 81
• 

89
. Na maioria das vezes. 
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aceita-se esta tendência como resultado do maior período de exposição dos 

indivíduos ao fator cancerígeno. A hereditariedade também é outro fator 

associado. Voitenko 83
, um autor que estudou detidamente esse aspecto, 

comenta que tumores em indivíduos mais jovens são os mais associados à 

hereditariedade e também que: "as relações entre a longevidade e o tumor 

provavelmente refletem os efeitos da hereditariedade que relacionam à 

senescência e carcinogênese". Apesar de que talvez esse seja o aspecto mais 

facilmente compreensível, a relação entre o envelhecimento e o aumento do 

risco de adoecer por câncer envolve uma inter-relação complexa entre 

hereditariedade, tempo de exposição e estilo de vida. 

Apesar dos avanços, a história natural completa da maior parte dos 

tipos de câncer permanece desconhecida e a descoberta dos fatores 

associados, apesar de terem merecido há longo tempo atenção dos 

pesquisadores, vem sendo compreendida lentamente. 

O órgão de pesquisa em câncer ligado à Organização Mundial de 

Saúde, a Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer (IARC}, já tem 

catalogados numerosos agentes químicos e físicos, de acordo com seu 

potencial cancerígeno. Tais agentes são hierarquizados desde não 

carcinogênicos para seres humanos (grupo 4) até os certamente 

carcinogênicos (grupo 1 ). 

As pesquisas destinadas a identificar a localização dos níveis mais 

altos de exposição, por meio da incidência ou mortalidade, permanecem como 

uma abordagem promissora e sua importância pode ser maior, caso se possa 

relacionar tais valores a características do meio ambiente. 
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Pesquisas de risco ocupacional em trabalhadores ligados ao 

processamento ou manipulação de substâncias carcinogênicas têm contribuído 

bastante para esclarecer o potencial carcinogênico de substâncias em sua 

. . t.l. d b. d b Ih 15 81 go ma1ona u 11za as em am 1entes e tra a o. · · · 

Estima-se que cerca de 5% das mortes por todos os cânceres 

sejam devidas a causas ocupacionais e a proporção seja ainda maior para 

câncer de pulmão e bexiga 15
. Exemplo da importância deste tipo de estudo é a 

descoberta da associação do asbesto com o câncer de pulmão. Embora haja 

partido da observação de maior incidência da doença nos trabalhadores de 

estaleiros, a utilização extensa desse produto em artefatos de uso geral, como 

itens de construção civil, fez com que a descoberta tivesse sua importância 

ampliada. Uma das associações mais antigas foi a observada relação entre os 

limpadores de chaminé e câncer de testículo 15
. 

Seguindo-se essa linha de raciocínio, o eventual encontro de uma 

incidência, ou mortalidade, maior em determinada área geográfica pode ser 

devida a existência de uma maior concentração de indústrias onde se utilize 

determinado poluente. Nesse caso, o estudo geográfico poderia ser o gerador 

de hipóteses e complementado pela utilização de técnicas de pesquisa 

complementares. 

Maior prevalência de hábitos regionais relacionados com o uso de 

substância carcinogênica pode ser descoberta com técnicas ecológicas de 

estudo. No Sudeste dos Estados Unidos, por exemplo, foi detectada alta 

incidência de câncer de boca. Verificou-se que nessa região havia alta 



11 

prevalência de mulheres usuárias de rapé, sendo esse o fator de risco 

. d 71 assoc1a o . 

Mais recentemente, tem aumentado o número de trabalhos 

procurando relacionar os agentes biológicos e o câncer. Podem ser citadas 

algumas associações consistentes como as encontradas entre câncer de colo 

uterino invasivo e prevalência de infecções por papilomavirus 22
, do câncer de 

estômago e a infecção local por Helicobacter Pylori 
42

'
67 e a do 

hepatocarcinoma com a hepatite B e C. A recente pandemia de Síndrome de 

lmunodeficiência Adquirida permite a alguns autores suspeitar da relação entre 

a coincidência da distribuição de área de altos coeficientes da doença e o 

câncer de mama. Outra relação possível com a mesma síndrome é do 

Sarcoma de Kaposi e dos linfomas não Hodgkin, dando mais argumentos para 

suspeita de associações entre as doenças a vírus e os cânceres 7
. 

Uma das características da doença em estudo é o longo tempo 

entre o início do processo de aparecimento, representado pela atuação de um 

fator cancerígeno, e sua detecção clínica ou laboratorial. O tempo prolongado 

ou grande intensidade de exposição ao fator cancerígeno seriam responsáveis, 

na maioria das vezes, pelo aparecimento da doença. Tais aspectos da história 

natural devem ser levados em conta no estudo epidemiológico da doença para 

evitar vieses nos delineamentos de pesquisa. 

As diferenças de incidência e de mortalidade variam amplamente 

entre os países, regiões de um mesmo país e mesmo dentro de cidades. Tais 

diferenças poderiam ser explicadas tanto pelo fato de grupos de habitantes 

diferirem uns dos outros por algum aspecto como pela suscetibilidade porque 

8ib1íot~ca1CIR 
FJlf"t.J' CN)E DE SAÚDE PÚBLICA 

Ur:::.J~Rc;I'JADE DE SÃO ?AULO 
il """ ._I 
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há variação ambiental dos níveis de fatores cancerígenos 80 e neles se 

incluindo estilos de vida ligados. ou não, a aspectos sociais e econômicos. A 

Incidência ou mortalidade nem sempre são proporcionais à força de uma 

associação entre risco e desenlace. Um grande número de casos de câncer 

pode surgir mesmo em algumas associações com valor de risco relativo baixo, 

devido à alta prevalência do fator de risco ou de pessoas suscetíveis 

Estudos mostrando a variabilidade do câncer no espaço em várias 

escalas podem ser citados por meio de exemplos como os que se seguem, em 

várias escalas. 

• Entre países. como o de Hayakawa e Kurihara 38 
, no estudo de 

câncer de algumas localizações, 

• Vários estudos abordam as diferenças dentro de um mesmo país. 

como na Itália. comparando províncias: Nova Zelândia; Japão, em 

variadas áreas geográficas, assim como no Canadá, em suas 

. . 11 40 so 85 87 N E d U .d f .. • . -provmc1as · · · · . os sta os n1 os, com requenc1a, sao 

feitos estudos utilizando como unidades espaciais as diferentes 

regiões menores (countíes) dentro do país ou mesmo dentro de um 

estado 56
•
75 A Inglaterra, Escócia e País de Gales merecem 

destaque na utilização do estudo espacial, pois estruturaram um 

organizado sistema de divisão geográfica, tanto do país como de 

suas cidades. que lhes permite produzir tecnologia 10
'
21 para análise 

geográfica do câncer e outras doenças com grande qualidade e 

quantidade 14
'
30 
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• No Brasil, Franco 27 realizou um interessante trabalho em 1988, 

onde procura relacionar a incidência dos principais tumores malignos 

e indicadores sócio-econômicos. 

• Dentro de um mesmo município permanecem as possibilidades de 

heterogeneidade, devido a variados fatores, principalmente os sócio-

A • d d 0 d 0 0 0 4 20 43 87 econom1cos, po en o-se c1tar estu os 1nternac1ona1s · · · e 

nacionais 1'
80 que demonstram tal fato. 

As análises geográficas no Brasil vêm enfocando, com mais 

freqüência, a mortalidade pelo conjunto dos cânceres, mas a distribuição 

espacial específica do câncer de mama, devido à sua importância 

epidemiológica, merece estudo mais detalhado segundo regiões geográficas 

mais restritas. Há dificuldades adicionais para estudos de comparação 

geográfica entre os estados. tomando o país como um todo, pois a qualidade 

dos dados difere substancialmente entre os Estados e regiões. Outro problema 

no nível municipal é o fato de não haver homogeneidade na unidade espacial 

mínima dos censos, que é o setor censitário, que varia a cada censo, não 

permitindo comparação das series históricas. 

1.3 O CÂNCER DE MAMA NO SEXO FEMININO 

Para definir claramente o objeto do presente estudo, serão 

utilizados os termos: tumor maligno, neoplasia maligna ou blastoma 

maligno de mama, referindo-se à doença, incluída na ga revisão da 
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Classificação Internacional de Doenças, Lesões e Causas de Morte 
57 

. na 

categoria 17 4. 

Embora existam variantes, os tipos histológicos são principalmente 

três: o adenocarcinoma ductal infiltrante (70 a 80 % dos casos), o carcinoma 

lobular e o carcinoma inflamatório 67
. Com maior freqüência, os tumores 

surgem nos quadrantes superiores externos, possivelmente devido à maior 

massa de tecido glandular no local 15
. 

Como já referido, o câncer de mama foi a primeira causa de 

mortalidade por neoplasia no sexo feminino no Estado de São Paulo, em 1995. 

Fonseca 26 encontrou aumento de 19.4% na mortalidade padronizada devido a 

esse tipo de câncer, no período compreendido entre 1970 e 1992, entretanto tal 

aumento não ocorreu em todas as idades. Em mulheres mais jovens, antes de 

50 anos. a mortalidade declinou, porém aumentou a partir dessa idade. É de 

interesse investigar mais detidamente o comportamento da incidência e 

mortalidade segundo as faixas etárias, pois esse aumento não ocorreu apenas 

no Estado de São Paulo, mas em vários países do mundo 15
•
38

. 

1.3.1 Fatores de risco para o câncer de mama feminino 

Na gênese do câncer de mama, foram identificados muitos fatores 

de risco associados em sua maioria a aspectos biológicos da mulher, em 

particular a seu ciclo reprodutivo. mas em cerca de 70% dos casos não há 

fator de risco identificável 15
. Lembrando que uma das características da 

história natural da neoplasia maligna de mama é o longo período de latência, e 

longa duração, devendo-se procurar associação em períodos de exposição às 
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vezes bastante remotos em relação à idade de incidência.15 Também foram 

utilizadas abordagens epidemiológicas e estudos ecológicos da incidência ou 

mortalidade, procurando relacionar o grau de risco a fatores ligados ao meio 

b. t 8 19 74 88 I I . b. t f. d d am 1en e ' · · . nc uem como me1o am 1en e para esse 1m, e mo o 

amplo, os hábitos, a moradia, as variáveis sociais e econômicas. 

Há extensa pesquisa bibliográfica dos fatores de risco para câncer 

de mama, tanto os biológicos como os ambientais 15
. Em revisão realizada por 

Mardigan, apud Wolf e Weston, 88 sobre os fatores relacionados ao câncer, três 

deles eram apontados como responsáveis por 41 a 47% dos casos de câncer 

de mama: idade ao tempo da primeira gravidez levada a termo, história familiar 

e renda. 

1.3. 1.1. Fatores reprodutivos 

Idade na primeira gestação completa.- A idade avançada na primeira 

gestação completa (acima de 25 anos) e baixa paridade podem ser 

consideradas como de alto risco. Observa-se, porém, que tal fato foi 

encontrado apenas em países desenvolvidos, mas não em países em 

desenvolvimento 51
. Em coorte de enfermeiras americanas, tal observação foi 

confirmada e a gravidez acima dos 35 anos foi considerada fator de risco. 

Verificou-se redução de 2/3 do risco quando a primeira gestação ocorre antes 

dos 20 anos em relação a das que engravidaram após os 25. As alterações no 

comportamento reprodutivo das mulheres brasileiras na década de 1980, com 

queda do número de filhos, podem estar relacionadas com o aumento da 

incidência do câncer e o explicaria, ao menos, em parte. 47 



16 

Idade da menarca e menopausa.- Há aumento de risco em mulheres 

com menarca muito precoce ou com menopausa tardia. Calcula-se em 20% a 

queda no risco de câncer a cada ano de retardo da menarca. Há risco 

aumentado e proporcional à duração da menacme. Menopausa tardia (50 anos 

ou mais) está relacionada da mesma maneira com aumento de freqüência de 

câncer de mama. A existência de ligação do risco do câncer mamário com a 

atividade dos hormônios ovarianos pode ser bem compreendida pelo fato de, 

em casos de mulheres ooforecotomizadas antes da menopausa, seu risco 

diminui quanto antes dos cinqüenta anos de idade ocorrer a cirurgia. 15 

A lactação prolongada foi considerada, erradamente, como proteção 

contra a neoplasia maligna de mama em mulheres. A lactação poderia estar 

relacionada ao fato de o câncer de mama sofrer influência dos hormônios 

ovarianos, principalmente os estrógenos, que diminuem durante esse período. 

Estudos em vários países na década de 1970, porém, não confirmaram tal 

hipótese, verificando que, na verdade, a lactação não era fator de proteção 

contra o câncer, mas sim a idade na primeira gravidez a termo ou outra 

explicação a ser descoberta. 44
•
51

•
78

• 

1.3.1.2 Fatores biológicos 

História familiar e diferenças étnicas - Atribue-se um percentual 

de incidência de 5 a 1 O % à história familiar do câncer de mama em parente de 

primeiro ou segundo grau 5
. O risco para as mulheres que têm casos de câncer 

na família aumenta 1,5 a 3 vezes se a mulher tiver mãe ou irmã acometidas 

pela neoplasia, havendo relação entre a faixa de idade em que a mulher tem o 
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câncer e as de suas familiares O maior risco estaria em mulheres com parentes 

que tiveram a neoplasia bilateral antes da menopausa. 15
•
47 

A evolução das técnicas de biologia molecular e genética tem 

esclarecido aspectos de teorias sobre os riscos da carcinogênese de acordo 

com as diferenças étnicas. Acreditou-se que as variações de incidência entre 

os grupos seriam relacionadas com o ambiente socioeconômico, cultural e 

físico. Verifica-se, porém, que as diferenças étnicas são, possivelmente, mais 

devidas à suscetibilidade desses grupos do que a fatores externos 31
•
88

. 

Idade - É típico do câncer de mama ter uma curva de incidência 

crescente dos 30 aos 70 anos, mas, na faixa etária da perimenopausa ( 45 a 54 

anos), há uma intensificação, após a qual ocorre uma inflexão e o aumento, 

tanto da incidência como da mortalidade, prossegue mais lentamente 81
•
89

. Tal 

redução é mais marcante em áreas de baixo risco, como no Japão, onde chega 

a ocorrer queda 13
•
80

•
89

. Como explicação para esse fato, tem sido aceita como 

provável a diminuição do estímulo à oncogênese decorrente da queda de 

produção do estrógeno, após a menopausa 5
•
13

. O aumento da mortalidade é 

menos marcante que o da incidência da neoplasia, possivelmente por haver 

melhorado a sobrevida dos casos tratados . Houve melhora no diagnóstico, 

passando-se a descobrir mais precocemente os casos por meio de screenings, 

utilizando mamografia em idades apropriadas (50-69 anos) 15
, principalmente 

nos países com melhor assistência médica. Nas outras idades, a utilidade 

preventiva do screeening ainda está em discussão. No entanto, devido à 

conhecida desigualdade, principalmente ligada à condição socioeconômica, em 
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todo o mundo a sobrevida depende de outras variáveis além das biológicas. É 

possível haver diferenças importantes de certas variáveis afetando a sobrevida 

e diminuindo ou retardando, em conseqüência, a mortalidade. Há estudos onde 

se suspeita que a mortalidade sabidamente maior no Leste e Nordeste dos 

EUA possa ser mais devida a inadequado ou incompleto tratamento de 

mulheres idosas.33 Por todas essas razões, no câncer de mama, numerosos 

fatores de risco estão associados ao envelhecimento e a idade é aceita como 

um indicador ou marcador associado a aumento de risco. 

1.3. 1.3 Fatores ambientais 

Vários estudos foram realizados com o objetivo de identificar fatores 

de risco ambientais. sem, no entanto, fazer uma ligação explícita entre eles e o 

câncer de mama. Em um deles. realizado por Wolff e Weston, 88 por meio de 

uma revisão de muito interesse, foi demonstrado que nenhum estudo particular 

encontrou algum fator que possa obedecer à maioria dos critérios para ser 

considerado causal. Os ítens mais fortemente associados, segundo os autores, 

seriam: a dieta, o alcoolismo e a exposição a agentes físicos como a radiação e 

os pesticidas_ 

Dieta - Um argumento bastante fundamentado sobre a influência de 

fatores ambientais na gênese do câncer de mama foi fornecido por meio de 

estudos ecológicos realizados em migrantes orientais. Nesses, observou-se 

que, ao emigrarem de seus países de origem (China e Japão, onde há baixa 

incidência do câncer) para os Estados Unidos, houve aumento da incidência da 
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neoplasia, (Haenszel & Kurihara 1968 citado em Câncer: Cause, Occurrence 

and Contrai 81
). Ainda não há explicação definitiva para tal fato. Há hipótese 

plausível, de que tal aumento possa ser devido aos hábitos alimentares, como 

consumo aumentado de gorduras, principalmente antes da menarca, que está 

associado não só ao câncer de mama mas também ao de cólon e reto 47
'
81

• Há 

amparo biológico para tal hipótese, pois é sabido que o nível plasmático dos 

esteróides sexuais aumenta quando se consomem dietas ricas em ácidos 

graxos (Adlercreutz et ai. citado em Mendonça 47 
). As opiniões dos autores, 

todavia, não são unânimes. Alguns deles acreditam haver outros fatores de 

risco além da dieta, pois não encontraram associação da dieta rica em 

gorduras na idade adulta com risco aumentado de câncer de mama. Estudo 

ecológico importante nessa linha de pesquisa foi publicado em 1993 por Sasaki 

e colaboradores 74
, pois foi encontrada correlação altamente positiva com 

consumo de gordura animal e a mortalidade por neoplasia de mama feminina, 

em cerca de 30 países. Apesar dessa relação com dieta, alguns alimentos 

foram considerados até protetores como o azeite de oliva e a soja 88
. 

Obesidade - Relacionada ou não com a dieta, a obesidade é 

também um fator de risco para a neoplasia de mama. Não foi encontrada 

associação nas jovens com menos de 50 anos, mas mulheres obesas 

menopausadas têm risco maior que as não obesas 51
. A explicação biológica 

para tal fato talvez esteja relacionada com a deposição de hormônios adrenais 

no tecido celular subcutâneo e a maior transformação desses em estrógenos 

nas obesas. 81 
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Bebidas alcoólicas Alguns estudos encontraram risco 

aumentado, porém modesto ( RR=1 ,4 ), entre o consumo de bebidas alcoólicas 

(dois drinks por dia) e câncer de mama feminino. O efeito deste tipo de 

. . . d 30 15 81 88 consumo sena ma1or em JOvens com menos e anos · · . 

Radiação - Há aumento de incidência em mulheres submetidas à 

radiação em algumas faixas de idade, embora o período de latência seja longo 

após a indução por esse fator. O efeito é de maior risco quando a exposição 

ocorre na idade da menarca (10 a 14 anos), persiste aumentado quando vai até 

os 29 anos e não há aumento de risco quando a exposição for entre 30 e 49 

anos 5
•
15

. Alguns estudos foram realizados em sobreviventes à explosão e 

radiação da bomba atômica ou submetidas a Raios X ou ainda a múltiplas 

fluoroscopias Entre as sobreviventes da bomba atômica, o efeito carcinogênico 

apareceu nas mulheres mais idosas, de cinco a nove anos após a irradiação 

81,88 

Exposição a pesticidas - Embora não haja consenso relacionando 

pesticidas (organoclorados, DDT, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos -

PAHs - e tiazínicos) e incidência de câncer de mama, pois vários deles não 

foram conclusivos, permanece a suspeita de que haja relação entre ambos. Os 

compostos químicos são largamente considerados como iniciadores e ou 

promotores da carcinogênese. 47
'
88 A Agência Internacional de Pesquisa em 

Câncer (IARC) classifica tais produtos no grupo dos possivelmente 

cancerígenos (28). O suporte biológico está no fato de que tais drogas 

poderiam atuar aumentando a produção de estrógenos e seu metabolismo, 

funcionando como xenoestrógenos e estes poderiam interagir com genes 
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suscetíveis ao câncer de mama, aumentando, assim, o risco da doença. Há 

estudos experimentais em animais mostrando que tais compostos podem 

produzir câncer mamário nos mesmos. 47 Tais pesticidas afetariam os seres 

humanos principalmente pela dieta, pois seus resíduos persistem no organismo 

por décadas, acumulam-se no tecido adiposo e são lentamente expelidos pelas 

fezes, urina e pela lactação. 

Em pesquisa realizada em São Paulo, publicada em 1976, 

encontrou-se maior teor de inseticida e compostos organoclorados e PCB em 

tecido mamário neoplásico e adiposo de nove pacientes que faleceram de 

câncer de mama feminino em comparação com tecido adjacente da mama 

aparentemente normal 86
. Estudos de outros países encontraram mortalidade 

menor pelo câncer de mama em mulheres moradoras da zona rural 88 

Nível sócio-econômico - Em todo o mundo é conhecida a relação 

entre o maior nível sócio-econômico e a maior freqüência de câncer de mama 

3
. A explicação para tais diferenças, de maneira resumida, pode ser atribuída a 

variações no comportamento reprodutivo, estilos de vida, dieta e exposição a 

carcinogênicos, incluindo os ocupacionais. No Brasil, em termos regionais, tal 

fato tem expressão ecológica, com a evidente relação entre estados e regiões 

com melhor nível de renda e alta incidência e mortalidade por câncer de mama, 

como nas regiões Sul e Sudeste, contrastando com as regiões Norte e 

Nordeste, com nível de renda inferior, onde predomina o câncer de colo de 

útero. 52 

Densidade Populacional: Em alguns estudos foi encontrada 

relação entre densidade populacional e o câncer, incluindo o câncer de mama, 
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como na Inglaterra e Gales 66 e Uruguai 82
, sem no entanto detalharem qual 

especificamente seria o fator ambiental relacionado. 

Finalmente, o uso de contraceptivos hormonais orais e terapia 

de reposição hormonal permanece com resultados conflitantes em relação a 

efeitos danosos. Conclue-se que para haver aumento de risco, mesmo sendo 

ele baixo, o uso dos hormônios deve ser por tempo superior a 8 anos. 

1.4 ESTUDOS ECOLÓGICOS 

Rose 68 comenta sobre aspectos interessantes que têm influência 

nas linhas e modos de pesquisa em medicina preventiva. A maior parte das 

pesquisas tende a identificar o risco no indivíduo ao procurar responder à 

questão por que este indivíduo ficou doente? Tal estratégia, que poderia ser 

chamada de preventiva, procura identificar pessoas com alto risco de adoecer, 

visando protegê-las. 

Ao mudar o enfoque da questão e tentar identificar os 

determinantes do aparecimento da doença, com a finalidade de controle da 

mesma, passa-se a utilizar o que se poderia chamar de estratégia 

populacional. Tal abordagem no estudo e controle do câncer visa encontrar os 

fatores relacionados com o seu aparecimento, fora do indivíduo, em seu meio. 

Procura-se observar se a distribuição do mesmo tem disposição semelhante ou 

diferente no espaço considerado e, portanto, relacionar tais aspectos com 

potenciais fontes de risco cancerígeno. O desenvolvimento da informática 

propiciou o aparecimento dos sistemas de análise espacial e, em particular, os 

sistemas de informação geográfica (SIG), que impulsionaram o 

desenvolvimento de técnicas de estudo espacial, permitindo aumentar a 
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compreensão de como analisar e interpretar fenômenos de natureza espacial 

9,41 

Os estudos ecológicos têm como unidade, ou elemento da análise 

estatística, um grupo de pessoas, geralmente uma cidade, município, região ou 

país, ou um período de tempo e não o indivíduo, por isso, são também, 

conhecidos como estudos de agregados. 

A classificação mais recente dos estudos ecológicos apresentada 

por Morgenstern (1999) 71 sistematiza bem as formas e técnicas desse tipo de 

estudos. Dois eixos principais orientam a classificação: o primeiro é a tomada 

de medida do fator de exposição. Segundo esse critério, as duas formas 

básicas seriam: a exploratória e a analítica. Na primeira, enquadram-se os 

estudos onde o fator de exposição não é medido e, no segundo, o fator de 

exposição tem suas medidas conhecidas e analisadas. O segundo eixo de 

classificação é pelo tipo de agrupamento. Teríamos três tipos de grupos: por 

lugar, também chamado de desenho por múltiplos grupos, por tempo e o 

terceiro tipo é o têmpora-espacial. 

A classificação acima aceita os estudos ecológicos como analíticos e 

reconhece, assim, sua potencialidade, pois, até 1980, estes eram considerados 

apenas descritivos por alguns autores. A magnitude do risco nem sempre pode 

ser estabelecida a partir de tais dados, no entanto, em alguns casos, pode-se 

até estimar o risco relativo aproximado entre os grupos em comparação(,_ 

Apesar dos limites, a análise da distribuição das doenças por 

estudos ecológicos é bastante útil para sugerir hipóteses e estabelecer 

associações positivas ou negativas, entre um ou mais possíveis fatores de 
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risco. Como conclusão dos estudos, geralmente pretende-se inferir seus 

resultados para dois tipos de objetivos: os biológicos ou os ecológicos. Pelo 

primeiro, pretende-se inferir os resultados de um estudo ecológico e tentar 

entender seus efeitos no indivíduo. Na inferência ecológica, a seguinte, estar

se-ia tentando saber os efeitos nas taxas de doença dos grupos. Em ambos os 

casos deve-se conhecer bem as possibilidades de viés ligadas à técnica dos 

estudos ecológicos 

1.5 Limites técnicos e problemas nos estudos ecológicos 

A primeira consideração a ser feita é sobre a natureza qualitativa 

dos dados, ou seja, deve-se, primeiramente, verificar se houve mudança real 

no aparecimento da doença ou se tal fato se deve à falta de fidedignidade dos 

diagnósticos, afetando, portanto, sua contagem. 

É bastante conhecida a relação entre doença e fatores sociais e 

econômicos em todo o mundo. Da mesma maneira, a maior sobrevida dos 

casos de câncer está ligada aos grupos sociais mais abastados 3
. No Estado 

de São Paulo, mesmo considerado o mais desenvolvido do país, há diferenças 

socioeconômicas atuando na facilidade de acesso, na qualidade do tratamento 

e até fatores culturais interferindo no retardo do diagnóstico que, 

possivelmente, resultam em possibilidades diferentes de sobreviver à doença. 

Outro problema é a questão da variação espacial encontrada 

ocorrer devido apenas a uma questão de casualidade. Tal fato é percebido 

mais intensamente no caso de estudos de pequenas áreas geográficas, ou 

populações reduzidas, ou em doenças raras, onde a amplitude de variação da 
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taxa do desenlace sobrevém, não devida a uma verdadeira variação da "força" 

de aparecimento da doença, mas sim devido a variação aleatória. 

Cita-se, também, como problema limitante dos estudos ecológicos a 

característica de o fator em estudo e o desfecho não serem estudados ou 

colhidos no mesmo indivíduo. Esse fato pode ocasionar a chamada "falácia 

ecológica", que pode causar viés importante a ser considerado nas conclusões 

ou nas interpretações do fenômeno em estudo 35
'
36

'
37

'
61

•
72

•
76

. Recomenda-se 

que os estudos geográficos sejam uma etapa inicial da abordagem do 

fenômeno em estudo e seja precedente à aplicação de outras técnicas, para 

confirmação mais precisa das hipóteses sugeridas durante a etapa de 

interpretação. 

Além da falácia ecológica, outros problemas potenciais precisam ser 

levados em conta, segundo Morgenstern s-1 : 

1. a acurácia relativa das medidas das variáveis consideradas: 

2. se a associação observada é devida à influência direta ou indireta da 

doença no "status" de expressão; como exemplo, cita o caso de uma 

hipotética relação entre a diminuição do uso de pílulas 

anticoncepcionais e o aumento de neoplasias mamárias benignas. Em 

tal exemplo, a diminuição do uso de pílulas seria devido à contra

indicação relativa nas portadoras dos nódulos; 

3. multicolinearidade. onde as variáveis preditivas (especialmente as 

sócio-demográficas e ambientais) tendem a ser mais altamente 

correlacionadas que em nível individual; 
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4. distorção causada por migrações. Tal fato pode afetar artificialmente a 

freqüência do câncer nas populações receptoras, quando os indivíduos 

migrantes foram expostos em uma área, mas poderão apresentar a 

doença em outra, após emigração do local original, de moradia ou 

trabalho.65
•
70 Outra possibilidade é a migração devido à procura de 

assistência médica especializada. 

Embora possuam limites como os apontados acima, os estudos 

ecológicos, em certas circunstâncias, são a única técnica disponível para 

estudar a heterogeneidade da distribuição e possíveis variáveis explicativas 

da distribuição geográfica das doenças. Tais estudos encontram muitos 

defensores 12
•
71 mas por outro lado, há estudiosos que o recomendam com 

certas restrições 36
' 

37
• 

61
•
62 

. 

Conclui-se que os estudos ecológicos, ou de epidemiologia 

geográfica, são um tipo especifico de técnica em epidemiologia que, assim 

como os demais modelos, têm suas vantagens e limitações, porém os 

avanços das técnicas de análise espacial os colocam, cada vez mais, como 

escolha inicial de uma série de estudos, sejam exploratórios ou 

complementares. 

1.5.1 Minimizando problemas 

Morgenstern 54 recomenda os seguintes procedimentos 

metodológicos nos estudos ecológicos, ou de epidemiologia geográfica, 

visando a redução das possibilidades de viéses graves: 
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1. utilizar regressão ecológica, ao invés de correlação, para estudar a 

magnitude da associação 77
, 

2. organizar grupos homogêneos, se possível utilizando unidades de 

análise pequenas. Tal procedimento deve ser cauteloso quando se tem 

migração de e para áreas próximas, assim como há risco, ao se 

estudar pequenos grupos, de torná-los mais instáveis estatisticamente 

devido ao pequeno número de observações analisadas. 

Além dos problemas metodológicos apontados e possivelmente por 

ser uma área de estudo ainda em desenvolvimento. não há uma padronização 

do resultado das análises geralmente apresentadas na forma de mapas e 

prestam-se a comparações. Um estudo comparativo das várias técnicas e 

formas de apresentação de tais mapas ditos temáticos resultaram, em algumas 

recomendações. bastante interessantes. destinadas a melhorar a 

comparabilidade dos mapas. Tais idéias deixam de ser discutidas em detalhe. 

no presente estudo, porém. procurou-se atender a algumas delas. 34
•
84 

1.6 A UNIDADE GEOGRÁFICA DE ESTUDO 

O pressuposto do método geográfico, ou espacial, é que a 

localização da residência ou do trabalho, possa identificar grupos sociais de 

carência. ou risco diferenciado para câncer, seja no próprio local onde mora ou 

em sua atividade profissional. 

Idealmente, os óbitos poderiam ser alocados como residentes em 

endereços e estes em determinado setor censitário, código de endereçamento 

postal (CEP) ou outra forma de unidade espacial escolhida. Tal procedimento 
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já é rotina em outros países 10
. No estudo dentro da área urbana de alguns 

municípios, pode ser de interesse ligar cada caso de mulher falecida às 

coordenadas geográficas de sua residência. Embora seja possível com 

utilização dos modernos sistemas de posicionamento eletrônico, a técnica é 

mais adequada à investigação de fontes pontuais de contaminação intra

urbanas. 

Infelizmente, no Brasil, ainda não há coincidência de áreas 

geográficas utilizadas no censo e no serviço postal, como os setores 

censitários do IBGE e os do CEP. e encontrada em outros países. Na 

Inglaterra. por exemplo, unificaram-se hierarquicamente os vários tipos de 

áreas geográficas utilizados. superando o problema decorrente dessa 

dicotomia 10 As variáveis colhidas no Censo geralmente são sumarizadas 

segundo setores censitários, e esta é a unidade geográfica mínima segundo as 

quais são publicados os dados relativos às populações no município. Quando 

do há interesse de identificar setores carentes dentro de áreas urbanas, 

geralmente utilizam-se as características, ou apenas o número de habitantes, 

de cada setor como denominadores para a construção dos indicadores. Como 

os setores censitários só são atualizados a cada 1 O anos e, muitas vezes, a 

sua área constituinte é modificada, fica difícil fazer estudos de seguimento e 

avaliação. Os setores postais (CEP) são menos modificados, mais conhecidos 

e divulgados, sendo assim mais úteis caso fossem utilizados também como 

unidade espacial censitária. 

No caso do câncer. não há muito interesse em utilizar áreas 

geográficas de municípios como unidade de estudo, exceto na microrregião da 



29 

capital, pois mesmo no Estado de São Paulo, com grande população, a maioria 

dos municípios tem população ainda pequena e a mortalidade, segundo áreas 

do município, seria de pouca validade por ser rarefeita. Por essa razão, 

procura-se agrupar os municípios em áreas maiores, tais como as 

microrregiões. 

O principal órgão disseminador de dados estatísticos do Estado de 

São Paulo, a Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados (SEADE), 

fornece os dados agrupando os municípios de várias formas: segundo regiões 

de governo, regiões administrativas e as regiões de saúde em Diretorias 

Regionais de Saúde (DIR). O governo federal, por meio da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utiliza outras formas de 

agrupamento dos municípios, que, embora sejam semelhantes às do Estado, 

formam as denominadas macro e microrregiões, não coincidentes com a 

divisão do SEADE. 

Entre 1991 e 1996, houve outro problema com as regiões de saúde 

denominadas de Escritórios Regionais de Saúde (ERSAS), no Estado de São 

Paulo. Muitos municípios foram mudados para outros escritórios regionais após 

mudança de governo estadual, dificultando os estudos com essa unidade 

espacial e administrativa. Além disso, algumas regiões de saúde ainda têm 

população muito pequena dificultando cálculos de coeficientes estatisticamente 

estáveis. O principal sistema de informação do Ministério da Saúde, DATASUS, 

é de fácil utilização e acesso, mas disponibiliza as informações segundo 

unidades de divisão do governo federal não coincidentes com as do Estado de 

São Paulo. Dessa forma, a escolha mais adequada para ter acesso a dados de 
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todo o Brasil é aceitar a forma de divisão geográfica do governo federal, até 

pelo motivo de poderem ser realizados estudos de séries históricas 

posteriormente. 

Outra fonte que possui recursos eletrônicos de fornecimento de 

dados é o SEADE, mas suas unidades geográficas regionais não são 

compatíveis com a dos dados de mortalidade fornecidos pelo Ministério da 

Saúde e são de manuseio mais difícil. 

Para estudos com dados de coleta contínua, visando vigilância 

epidemiológica, acredita-se que a unidade geográfica mais adequada é a 

microrregião (MR), pois seu tamanho e população são adequados às análises 

e posterior seguimento. Essa foi a principal razão para escolha desta unidade 

na presente pesquisa. 

1.7 EPIDEMIOLOGIA GEOGRÁFICA 

Com o desenvolvimento de uma característica metodológica de 

alguns estudos ecológicos, cunhou-se um tipo particular de estudo denominado 

de epidemiologia geográfica 23
, semelhante ao da geografia da saúde, onde a 

análise da distribuição dos riscos de doença, ou morte, no espaço é a principal 

característica. 46 

"A Epidemiologia geográfica pode ser definida como a 

descrição dos padrões espaciais de incidência de doenças ou de 

mortalidade. É a parte da Epidemiologia descritiva que é mais 

relacionada com a ocorrência da doença com respeito a características 

demográficas (ex. idade, raça, sexo), lugar e tempo" 23 
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Pode-se considerar como trabalho pioneiro. no uso dessa 

abordagem metodológica, o estudo de John Snow, em 1854, sobre a cólera, 

em Londres 9 
. Embora tal técnica não permita detectar relação causal entre 

fatores do meio ambiente e aparecimento das doenças, é utilizada como 

formuladora de hipóteses Seus fundamentos estão baseados em distribuir 

taxas de incidência de doenças em determinada área geográfica, geralmente 

por meio de mapas, permitindo observar variações da incidência das doenças 

ou mortalidade e, dessa maneira, gerar hipóteses. 

1.7.1 Tipos de estudos geográficos 

Existem três grandes grupos de estudos geográficos, segundo 

English
23

, além de dois outros, segundo Morgenstern 54 

1 . estudos onde a intenção é simplesmente descrever a variação da 

doença no espaço, também chamados por Morgenstern 54 de 

estudos exploratórios quando não são colhidos valores de variável 

ambiental: 

2 estudos conhecidos como ecológicos, mais especificamente os 

conhecidos como de correlação geográfica, onde o enfoque é a 

verificação da relação entre a variação quantitativa do fator de risco 

no espaço ou ambiente (ou sua taxa média) e a taxa de incidência de 

uma doença ou qualquer outro desenlace em questão. Esses 

estudos pretendem descrever, em termos quantitativos, a relação 

entre a freqüência da doença e o nível de exposição a um 

determinado fator de risco, distribuído no espaço. Em texto recente. 
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de 1998 o autor 71 já classifica os estudos ecológicos em dois tipos, 

ou seja, exploratórios e analíticos. 

3. estudo de migrantes: procura-se verificar se há variação no 

aparecimento da doença em grupos populacionais pertencentes a 

determinada etnia ou outro marcador de risco quando há 

deslocamento do indivíduo no espaço (geralmente migração). Em tal 

caso, podem ser feitos seguimentos de gerações desses migrantes, 

procurando verificar se ocorreu mudança da freqüência de 

aparecimento da doença no grupo, face à possível substituição da 

exposição por novos fatores ambientais ou a níveis diferentes dos 

mesmos. 

4. um outro tipo descrito por Morgenstern 54 inclui a análise de séries 

históricas (temporais}, consistindo em estudar a variação de taxas de 

incidência no tempo em determinada população após intervenção , 

ou sem ela ou os temporo - espaciais quando se analisam 

conjuntamente os eventos no espaço e no tempo. 

5. poder-se-ia considerar um quinto tipo, o misto, e ainda um sexto 

que seriam as avaliações de intervenção 54
. 

1. 7.2 Sistemas de informação geográfica 

Embora não utlizado no presente trabalho, trata-se de instrumento 

de tal importância na atualidade, que não pode deixar de ser citado, mesmo 

que com brevidade 9
. Um limitante é sua alta tecnologia ,o que os torna mais 

adequados a serem operacionalizados por equipes multiprofissionais treinadas. 

O desenvolvimento dos chamados Sistemas de Informação Geográfica (SIG}, 
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acessíveis até em microcomputadores pessoais, facilitou a análise de grandes 

volumes de dados coletados de rotina. Associá-los a espaços geográficos 

permite gerar informações de maneira mais rápida e precisa, facilitando o 

desenvolvimento dos estudos ecológicos. A maior utilidade destes é a 

possibilidade de serem utilizados dados colhidos rotineiramente como censos e 

os de morbi-mortalidade "'. Existem vários sistemas informatizados, tornando 

viável uma série de possíveis aplicações na área de serviços de saúde. O 

Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza um deles, de uso simples, para 

análise geográfica descritiva 49
. 

A mais destacada e interessante aplicação do SIG diz respeito ao 

estudo da freqüência de algum evento de saúde associando-o a uma 

determinada característica ambiental. Tais sistemas, apesar de seu potencial, 

não alcançaram ainda sua plena utilização no Brasil. A falha é decorrente 

sobretudo da falta de dados ambientais compatíveis com as áreas geográficas 

disponibilizadas em bancos de dados do setor saúde. A disseminação 

progressiva de seu uso permitirá ampliar o interesse das diversas áreas 

científicas para formação de bancos de dados, compatíveis entre si, que, em 

um futuro próximo, permitam cruzar dados ambientais vinculando-os com os de 

saúde para propiciar mais e melhores estudos ecológicos do tipo analítico. 

1.8 O problema dos "pequenos números" em estudos de 

"pequenas áreas" 

O problema dos pequenos números (populações pequenas ou baixa 

morbi-mortalidade) relativos a pequenas áreas vem preocupando 
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pesquisadores, pois torna-se uma questão importante na interpretação ou 

I. - d . "f" A • d t d t I t" 16,17,25,32,39 ava 1açao a s1gn1 1canc1a os even os ou e suas axas re a 1vas . 

A definição do que se deve chamar de pequena área pode variar 

segundo o autor. Elliot e colaboradores 23 definem como pequena, qualquer 

área contendo menos de vinte casos de doença ou, quando se avalia sob o 

ponto de vista de população, uma população com tamanho de até 10.000 

habitantes. A área a ser considerada pequena dependerá de fatores como 

período de tempo no qual os dados foram coletados, a taxa de incidência da 

doença e a densidade populacional. 

O número vinte nem sempre deve ser tomado como limite fixo do 

número de casos a ser classificado como pequeno ou grande. Em certas 

circunstâncias, o valor 30 pode ser utilizado para as análises estatísticas
24

. 

Quando se estuda a probabilidade da ocorrência pequena, a distribuição 

teórica de probabilidades mais freqüentemente sugerida é a de Poisson. Para 

números maiores que 30, ou mesmo acima de 50, aceita-se que a distribuição 

de referência seja a aproximadamente normal 

Diversos tipos de estudos são descritos para pequenas áreas pelos 

mesmos autores: 23 

1. estudos ou relatórios de excesso de doença em localidades específicas 

sem fonte presumível; 

2. estudos de fontes localizadas de poluição industrial; 

3. estudos de aglomerados ("clusters") de fenômenos gerais; ma1s 

adequados para estudo dentro de uma área urbana. 
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4. estudos de correlação ecológica; 

5. estudos descritivos de distribuição de doenças em pequenas áreas; 

6. vigilância espacial para detecção de áreas com alto risco de incidência 

de doenças, e 

7. estudos subseqüentes a acidentes nucleares ou químicos, súbitos 

Cada um desses modelos descritos tem seus problemas 

particulares de interpretação a serem considerados. 

O método de análise mais simples para superar as limitações 

impostas pelos pequenos números, ainda segundo os mesmos autores, é o de 

comparar o número de casos ocorridos com o número estimado de 

ocorrências em determinada área, caso as taxas sigam a mesma magnitude de 

uma área maior que, conforme a circunstância, poderia ser uma região, estado 

ou país. Tal técnica é bastante conhecida como "standardized mortality ratio" 

(SMR) e é mais indicada quando a padronização utilizada é a indireta. Para 

evitar conclusões falsas devido à possibilidade de que a diferença, ou variação, 

seja devida apenas a uma casualidade, sugere-se que em pequenos números, 

até 30 casos 2~, essa probabilidade tenha a distribuição amostrai de Poisson. 

Em maiores números, a distribuição aceitável é a normal, ou de Gauss. Citam, 

também, quatro diretrizes que devem ser levadas em consideração: 

1- como escolher a área, 

2- a análise ser posterior à ocorrência do fator causal ou "post hoc", 

3- variação amostrai não ser a de Poisson, e 
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4- avaliação das estimativas de risco decrescente diminuirem com a 

distância da fonte. 

Conclui-se, portanto, que uma série de cuidados metodológicos 

precisam ser observados para evitar interpretações erradas. O primeiro deles, 

e talvez o mais importante, é utilizar dados com ampla cobertura para áreas 

com dados fidedignos e número de casos suficientes que permitam boa 

consistência interna do trabalho, e que as interpretações não sejam de 

confiabilidade apenas estatística, mas tenham nexo com uma lógica de 

fundamentação biológica. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O estudo da distribuição geográfica da mortalidade por câncer de 

mama poderá contribuir para o conhecimento de características desta doença, 

assim como para a geração de hipóteses causais a serem eventualmente 

exploradas por meio de outras técnicas. Seria também interessante realizar o 

estudo epidemiológico da incidência, porém os registros de câncer de base 

populacionais existentes no Estado de São Paulo não têm abrangência de toda 

a área geográfica, o que limita tal forma de pesquisa quando os objetivos visam 

maior extensão 

Acredita-se no valor prático da utilização das técnicas de estudos 

geográficos para estudo do tema proposto, mesmo considerando-se os 

cuidados a serem tomados na interpretação e inferência, pelas seguintes 

razões: 

1. os dados de mortalidade no Brasil são rotineiramente coletados. 

processados e publicados. O acesso aos mesmos foi facilitado com o uso dos 

meios eletrônicos de comunicação, particularmente a Internet, tornando 

possível, atualmente, uma análise rápida de uma grande quantidade de dados 

ainda pouco explorados. 

2. a definição e constante atualização dos mapas cartográficos dos 

municípios brasileiros com suas corretas situações geográficas e limites, por 

parte da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

estabeleceram um padrão inicial para exploração e desenvolvimento de 

estudos de natureza geográfica ou ecológica na área da saúde. 
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Estes dois fatos viabilizaram estudos ou ações de vigilância 

epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis, mas pouco utilizados 

nos serviços de saúde. 

3. os estudos de câncer com base populacional são mais caros, 

demorados e complexos que os de base hospitalar, e estes medem melhor o 

risco individual. Com grande freqüência, as pesquisas brasileiras sobre câncer 

têm esse limitante e há dificuldade de estabelecer claramente a população 

exposta de uma determinada área 51
. Portanto, nem sempre permitem inferir 

os riscos quantificados no estudo para a população da área onde foi realizado, 

pois os hospitais de referência recebem doentes de variada procedência. 

Portanto, os estudos ecológicos de mortalidade podem fornecer informações 

permitindo comparações regionais, menos freqüentes nos outros tipos de 

estudo: 

4. no Estado de São Paulo, os dados relativos à mortalidade 

(especialmente os de câncer) têm boa qualidade e cobertura, sendo, assim, 

considerados de confiança para utilização em pesquisa. Em 1994, foram 

classificados como mal definidos apenas 6,5% do total de óbitos do Estado de 

São Paulo 26
. 

5. as técnicas propostas no presente de estudo de câncer de mama 

feminino são também aplicáveis para outros tipos de câncer e doenças 

crônicas não transmissíveis, com relevância no quadro sanitário atual do 

Brasil, podendo servir como base para o sistema de vigilância epidemiológica; 

6. a aplicação do presente estudo, em etapa posterior, e sua 

disseminação, para uso em órgão de vigilância da saúde ou mesmo de 
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avaliação de assistência médica, poderão ser úteis para melhorar a eficácia e 

eficiência dos serviços. Ressalte-se que países mais desenvolvidos as têm 

como instrumento de pesquisa e vigilância de crescente importância na última 

década 10,14,20 

7. as técnicas de Epidemiologia Geográfica são muito valiosas como 

instrumento de pesquisa e vigilância em câncer devido a fatores ambientais 

conhecidos ou ainda insuspeitos. Seu desenvolvimento é bastante 

significativo, mas ainda pode ser considerado inicial na área da saúde, onde 

há extensa gama de aplicações práticas a serem propostas; 

8. sua utilização nos serviços de saúde, com acesso a dados rotineiros 

de coleta contínua, pode servir de instrumento de detecção de situações de 

anormalidade e orientar o direcionamento de recursos destinados ao controle 

da doença ou avaliação de medidas preventivas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

O presente estudo teve como objetivo estudar a distribuição 

espacial da mortalidade devida ao câncer de mama no sexo feminino. por 

microrregião, do Estado de São Paulo, no período de 1991 a 1995, por meio de 

técnicas de Epidemiologia geográfica, para localizar diferenças significantes 

nos padrões de distribuição da mortalidade e sua relação com variáveis 

demográficas. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Estudar a distribuição espacial da mortalidade por câncer de mama 

feminino por microrregião do Estado de São Paulo. por meio de taxas brutas e 

padronizadas. identificando as áreas de alta e baixa mortalidade 

2. Estudar a mortalidade por câncer de mama no Estado de São Paulo 

por microrregião, procurando identificar as diferenças de mortalidade de acordo 

com grupos etários, em particular os de idade mais jovem, antes da 

menopausa (abaixo de 45 anos) e as mais idosas, pós-menopausadas (acima 

de 55 anos). 

3. Estudar as características da distribuição espacial da mortalidade. 

por câncer de mama feminino no Estado de São Paulo, por microrregião. e 

verificar se há correlação entre o coeficiente de mortalidade padronizado e o 

grau de urbanização e densidade populacional da população de tais divisões 

geográficas. 
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4. Estudar a distribuição espacial procurando verificar a existência de 

tendências de aglomeração dos valores de taxas altas e baixas de mortalidade 

por câncer de mama feminino entre as microrregiões do Estado nas várias 

formas de análise propostas anteriormente. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Material 

4.1.1 Fontes de dados 

4.1 .1 .1 Óbitos -.O total de óbitos foi obtido do banco de dados de mortalidade 

do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde 

(SIM), acessível pela Internet (endereço eletrônico: http:// 

no mês de setembro de 1999. F oram coletados 

os óbitos femininos tendo como causa básica o câncer de mama. 

segundo residência da falecida, no período de 1991 a 1995. 

independentemente do local ocorrência do óbito. O banco de dados do 

Ministério da Saúde. no que se refere ao Estado de São Paulo. recebe 

dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

Estatísticos. (SEADE), órgão pertencente à Secretaria de 

Planejamento do Estado de São Paulo. A fundação paulista coleta e 

processa os dados utilizados no planejamento de várias atividades 

governamentais. em especial na de saúde pública do Estado de São 

Paulo. Os óbitos não foram colhidos diretamente do órgão estadual. 

pois o sistema eletrônico federal e sua forma de agrupar os municípios 

em regiões foi considerado mais prático e adequado. 

4.1 1.2 População - A população considerada como exposta ao risco foi a 

feminina residente. para o ano de 1993, por faixas etárias (estimada 

para o meio do período entre 1991 e 1995) e calculada por 
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interpolação entre a população censitária de 1991 e a Contagem 

Populacional de 1996. Para cálculo da estimativa de risco, na forma de 

coeficientes, essa população foi multiplicada por cinco, obtendo-se o 

valor em "mulheres-ano". 14 Tais dados foram também coletados do 

mesmo endereço eletrônico da Internet e baseiam-se em dados 

recentes divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (Anexo 4) 

4.1.1.3 Base cartográfica. A base cartográfica utilizada foi a divisão 

administrativa do Estado de São Paulo, por microregião, utilizada pelo 

software TABWIN 49
, que se baseia na organizada pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Anexo 1 ). 

O mapa transparente do Anexo 1 , quando desdobrado e superposto aos 

demais mapas encontrados nesta obra. presta-se à identificação das 

microrregiões do Estado de São Paulo. Nesse anexo encontra-se também 

a orientação pelo Norte geográfico e a escala aproximada do mapa do 

Estado. 

No Anexo 2 encontra-se a relação dos municípios componentes de 

cada microrregião geográfica. 

4.2 Método 

4.2.1 Unidades geográficas do estudo 

As unidades geográficas de estudo foram as microrregiões 

geográficas do Estado de São Paulo de acordo com o IBGE. A escolha recaiu 

sobre esta unidade devido ao fato de que 66% dos cerca de 600 municípios 
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paulistas têm população com menos de 10.000 habitantes. Caso a unidade 

fosse o município essa característica possivelmente causaria flutuações 

randômicas das taxas e, em conseqüência, muita dificuldade de interpretação 

dos resultados. Por outro lado. as mesorregiões são muito grandes, permitindo 

pouca discriminação do local de possíveis valores de coeficientes merecedores 

de destaque. Foram também retiradas da escolha as regiões de saúde, 

denominadas Direções Regionais de Saúde (DIR), por terem sua formação 

definida principalmente por critérios políticos, além de terem havido alterações 

dos municípios que as compõem, nos últimos anos, modificando, portanto, a 

população utilizada como denominador das taxas .. 

4.2.2 Coleta e tabulação dos dados 

Os dados foram tabulados e as taxas médias brutas foram 

calculadas valendo-se de planilhas ou tabelas extraídas das fontes 

supracitadas, utilizando-se os "softwares" TABWIN do Ministério da Saúde 49 

ou Planilhas de cálculo Excel®. Tal programa de computador foi escolhido 

para execução dos mapas, em detrimento de outros mais complexos, por sua 

compatibilidade direta com a fonte de dados do DATASUS. Apresenta algumas 

falhas formais, ao não permitir obediência a algumas regras de estatística, mas 

estas podem ser relevadas pois não chegam permitir falsas interpretações das 

análises. Uma qualidade de destaque é a livre distribuição, seguida pela fácil 

utilização, permitindo cálculos básicos de interesse dos serviços. 

Foram colhidos dados relativos a cinco anos, entre 1991 e 1995, 

com a finalidade de serem estabilizados os dados de mortalidade evitando 

variações bruscas, principalmente nas microrregiões de menor população. Em 
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um período maior que cinco anos, as taxas poderiam ter sofrido interferência 

de migrações internas ou variações de intensidade dos fatores associados. 

Em todo o período foi utilizada a nona Revisão da CID 57 

codificando-se o câncer de mama feminino entre as subcategorias 174.0 e 

174.9. 

4.2.3 Padronização direta por faixa etária 

Para padronização direta, foi utilizada como referência a população 

feminina por faixa etária, residente Estado de São Paulo, no ano do Censo de 

1991. Para realização do cálculo, utilizou-se o software "Computer Programs 

for Epidemiological Analysis (PEPI), Módulo DIRST (direct standardization) 29
. 

que permite o cálculo dos intervalos de confiança e o erro padrão. O intervalo 

de confiança para o coeficiente padronizado utiliza uma aproximação normal 

para estimação, com 95% de probabilidade. O software também fornece um 

intervalo de confiança alternativo no caso de a amostra com pequenos 

números. Os valores desse intervalo são estimados pelo procedimento de 

Dobson-Kuulasmaa-Eberle-Scherer 18 

Utilizou-se a população "truncada", ou seja, aquela de 15 anos e 

mais, pois foram registrados apenas três óbitos por câncer de mama na 

população feminina do Estado abaixo dessa idade, entre 1979 e 1990, 

podendo-se considerar mulheres nessa faixa etária como em risco 

praticamente igual a zero. 

Foi calculada, também, a padronização direta, utilizando-se a 

população mundial, apenas em uma tabela (Anexo 6- Coluna (1) e coluna (2)), 
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com finalidade de possibilitar aos interessados a comparação dos valores do 

Estado com os encontrados em outros países, uma vez que a população 

mundial é correntemente utilizada nos estudos de câncer. 

4.2.4 Análise por grupos etários de jovens e idosas 

As análises estatísticas visaram identificar MRs com valores de 

coeficiente de mortalidade altos ou baixos nos grupos específicos, 

classificando-os como altos ou baixos apenas nas MRs cujos coeficientes 

tivessem valores acima do percentil 75 e baixos, os de valores de coeficiente 

inferiores ao percentil 25, no grupo de mulheres jovens, menos que 45 anos, e 

idosas, as com idade de 55 anos e mais. 

Foram portanto calculadas a seguir as taxas específicas de 

mortalidade padronizada, segundo dois grupos etários 

a) menos de 45 anos, óbitos de jovens na pré-menopausa, 

b) ou 55 anos e mais, na pós-menopausa. 

Estudou-se a distribuição espacial, segundo MRs, dos coeficientes 

de mortalidade nesses grupos etários específicos, após submetidos à 

padronização direta, tendo como população padrão a população feminina 

residente no Estado de São Paulo no ano censitário de 1991. 

Na etapa seguinte, os valores foram digitados no software Tabwin 49 

e confeccionados os mapas da distribuição espacial. 



4.2.5 Correlação espacial entre taxa de urbanização e densidade 

populacional da população feminina e mortalidade por câncer 

segundo microrregiões 

47 

Estudou-se a correlação entre os coeficientes padronizados de 

mortalidade por câncer de mama feminino (na forma do item 4.2.3) e as taxas 

de urbanização da população feminina no Estado de São Paulo por 

microrregião Executou-se, da mesma maneira, o calculo da correlação com a 

densidade populacional, utilizando os valores encontrados no censo de 1991. A 

existência de correlação foi avaliada por meio do valor do coeficiente de 

correlação de Pearson com nível de significância de 5% (a= 0,05). 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA MORTALIDADE 

5.1.1 Dados gerais 

Constam do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da 

Saúde, 10.324 óbitos de mulheres causados por câncer de mama feminino 

residentes do Estado de São Paulo, entre 1991 e 1995. Em doze casos ocorreu 

falta de dados importantes, sete deles por conter a microrregião de residência 

ignorada e em outros cinco deixou de ser informada a idade. Dos sete óbitos 

com MR ignorada três ocorreram na faixa etária de 40 a 49 anos e os demais 

se distribuíram igualmente nos grupos etários de 20 a 29, 50 a 59, 70 a79 e 80 

e mais anos. Em caso de idade desconhecida ocorreu um óbito em cada uma 

das MRs a seguir: São José do Rio Preto. Bauru. São Carlos, Mogi da Cruzes 

e Santos. Dessa maneira. mesmo com casuística bastante baixa. não se 

verificou a ocorrência de vício de monta, principalmente nas faixas etárias mais 

jovens onde o número de casos é menor. 

A tabela com o total dos óbitos do sexo feminino no Estado, 

segundo faixa etária e MR, pode ser observada com mais detalhes no Anexo 3. 

A distribuição do número absoluto de óbitos femininos segundo MR geográfica 

pode ser vista no Mapa 1. Este mapa destina-se a identificar espacialmente a 

localização das MRs com pequenos números. 
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Em 19 das MRs (30,2%), o número de óbitos foi menor que 30. 

Observou-se que 14 dessas MRs de pequena casuística (73%) situavam-se ao 

Sule Noroeste do Estado de São Paulo. A freqüência de valores absolutos 

entre 30 e 99 óbitos ocorreu em 39,7% das MRs e entre 100 e 199 óbitos 

ocorreram em 17,5%, ou seja, em 87,4% das MRs o número foi menor que 200 

óbitos. Porém, fato a ser notado é que, do total de mulheres falecidas, 47,1% 

residiam na MR de São Paulo. (Tabela 1) 

Tabela 1. Número e percentual de microrregiões segundo número absoluto de 
óbitos por câncer de mama feminino. Estado de São Paulo - 1991-
1995. 

Óbitos por microrregião Número % 

Menos de 30 19 30,2 

30 a 99 25 39,7 

100 a 199 11 17,5 

200 e mais 8 12,7 

TOTAL 63 100,0 

Fonte: DATASUS 

Nem sempre ocorreu coincidência de pequenos números em áreas 

menos povoadas, mas há coincidência de grandes números, superior a 200 

óbitos, apenas nas regiões com grande população próximas às MRs de São 

Paulo, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Este tipo de análise será 

realizado adiante por meio das taxas. 

A população feminina total constou de 16.534.544 mulheres de 

todas as idades, ou seja, 82.672.720 mulheres expostas, em um período de 

cinco anos, quando o risco é estimado em mulheres/ano. Não houve óbito por 
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câncer de mama feminino antes dos quinze anos no qüinqüênio estudado. Foi 

considerada como de risco real apenas a população de 15 anos e mais, ou 

seja, 11.570.348 mulheres estimadas como sendo residentes no Estado 

durante o período de 1991 a 1995. 

A população feminina por faixas etárias, segundo as MRs, consta 

do Anexo 4. 

Populações pequenas poderiam ser também consideradas como outra 

fonte de pequenos números, mas nenhuma MR possuía população feminina 

com menos de 10.000 mulheres. A menor população foi a de Bananal com 

11.562 mulheres e a maior, Campinas, com 938.528, excluindo-se a de São 

Paulo com mais de 6 milhões. Dessa maneira, foram considerados como 

pequenos, no cálculo dos coeficientes, apenas os valores de numerador, ou 

seja, o número de óbitos igual a 30 ou menos. 



Limites Superiores de 
Número de óbitos 

Mapa 1 . Número de óbitos por câncer de mama feminino segundo microrregião do Estado de São Paulo. 1991-1995 
Fonte: DATASUS. 

Fonte: Datasus 
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5.1.2 Idade ao morrer 

A idade é uma das variáveis aceitas como de maior importância 

na incidência e mortalidade para o câncer, incluindo o de mama. Tal fato tem 

como justificativa uma possível maior exposição aos fatores cancerígenos 

embora alguns autores tendam a incluir também outros mecanismos do 

próprio envelhecimento 83
, no entanto, outra variáveis interferem no quadro 

final expresso pelos coeficientes específicos, entre elas as de maior 

importância são a hereditariedade. 

Na Tabela 2 de forma resumida, pode-se observar o valor 

absoluto e percentual da evolução da mortalidade do Estado segundo 

algumas faixas etárias escolhidas. Verifica-se que com 50 anos e mais 

morreram 72% do total, mostrando ser esta, uma doença cuja mortalidade é 

predominantemente em mulheres acima da quinta década de idade, em 

período próximo ou posterior à menopausa. 
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Tabela 2. Distribuição dos óbitos e coeficientes brutos de mortalidade (por 100.000 
mulheres/ano) devido a câncer de mama feminino segundo faixas 
etárias. Estado de São Paulo, 1991-1995. 

Faixa etária Número de % Coeficientes 
(anos) Óbitos % acumulado Brutos* 
15-19 3 0,0 0,0 0,0 
20-29 94 0.9 0,9 0,6 
30-39 856 8,3 9,2 6,5 
40-49 1.940 18,8 28,1 22,2 
50-59 2.463 23,9 52,0 41,7 
60-69 2.470 23,9 75,9 59,5 
70-79 1.614 15,7 91,5 79,8 
80 e mais 872 8,5 100,0 116,7 
Total 10.312 100,0 17,9 

Fonte · DAT ASUS-
* Coef1c1ente por 100.000 mulheres/ano 

5.1.3 Distribuição geográfica das taxas 

5.1.3.1 Coejicielltes brutos 

Na MR de São Paulo, ocorreram 4.861 óbitos, ou seja, 47,1% do 

total. A taxa média bruta no Estado. em todas as idades, foi de 12,5 óbitos e 

a truncada, para idades de 15 anos e mais, foi 17,9 óbitos em cada 100.000 

mulheres/ano. Embora não tenha sido excluída da média global do Estado, 

para que a mesma fosse representativa de toda a área geográfica, deve ser 

destacada a grande importância do número de óbitos da MR de São Paulo, 

que pode ter influência elevando a média, uma vez que seu valor encontra-se 

entre os coeficientes mais altos do Estado. Esteve e Colaboradores 24
. 

chegam a sugerir que por esta influência na média, os valores 

substancialmente altos referentes a cidades ou regiões devam ser subtraídos 

no cálculo das taxas globais médias. No entanto neste trabalho não se 
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utilizou de tal procedimento para permitir que a média pudesse ter 

representatividade para toda a área geográfica do Estado. 

Observa-se, no Quadro 1, como a influência dos valores da MR 

de São Paulo não é homogênea para todas as faixas etárias e o quanto 

altera os coeficientes específicos. 

Quadro 1. Valores de coeficientes específicos de mortalidade por câncer de mama 
feminino, segundo grupos de idade, com e sem a inclusão dos valores 
da MR de São Paulo e a respectiva diferença percentual 

Estado de São Paulo, 1991-1995 

Coeficiente* Coeficiente 
Idade incluindo MR excluindo MR Diferença entre as 
(anos) de São Paulo de São Paulo taxas(%) 

(a) (b) ((a-b)/a)x1 00 

15-19 
>.' -...'----

20-29 0,620 0,602 2,9 

30-39 6,460 5,872 9,1 

40-49 22,200 20,150 9,2 

50-59 41,710 36,060 13,5 

60-69 59,490 51,010 14,3 

70-79 79,790 65,140 18,4 

80+ 116,790 97,170 16,8 

Todas as idades 12.490 10,580 15,3 

• Coeficiente específiCO por 100 000 mulheres/ano 

Fonte DAT ASUS 

Verifica-se que a inclusão dos valores da MR de São Paulo chega 

a interferir aumentando em até 22,5% a taxa na faixa etária de 70-79 anos, 

tendo peso expressivo no cálculo dos valores médios (18, 1 %). 

Comentou-se, anteriormente, que o risco de câncer de mama em 

menores de 15 anos era muito baixo e por essa razão utilizou-se, com mais 

freqüência coeficiente dito "truncado", ou seja, apenas para a população de 

15 anos e mais, por expressar melhor o risco. 
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A distribuição completa dos valores de coeficientes específicos 

encontrados pode ser vista no Anexo 6. O maior coeficiente "bruto" foi 

encontrado na MR de Botucatu com 26,0 óbitos por 100.000 mulheres/ano. O 

menor ocorreu em Capão Bonito (2,4/1 00 000), cujo valor deve ser aceito 

com certa reserva, pois provém de números absolutos bastante pequenos 

(apenas 5 óbitos) em uma região com 25,9% de óbitos mal definidos, 

portanto com má qualidade dos dados (ver Erro! A origem da referência não 

foi encontrada.). De um modo geral, encontraram-se valores mais altos 

próximos à MR da capital, com exceção de Botucatu e ltuverava. As mais 

baixas ficaram no quadrante sul e oeste do Estado. 

As taxas brutas de mortalidade encontradas em todas as MRs do Estado, no 

período, podem ter sua distribuição espacial observada no Mapa 2. 



Limites Superiores de 
Coef. em 15 anos ou mais 

D 11,5 

D 14,3 

• 16.7 
• 26 ,1 

Mapa 2. Coeficientes brutos de mortalidade por câncer de mama em mulheres de 15 anos e mais, segundo microrregiões geográficas do Estado 
de São Paulo, 1991-1995. (coeficientes por 100 000 mulheres /ano) 

Fonte: DATASUS. UI 
cn 
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Encontraram-se oito MRs com valores de coeficiente de mortalidade 

acima da média do Estado. Seis delas, próximas e em torno da capital: Jundiaí. 

Franco da Rocha, Bragança Paulista, Santos, São Paulo e ltapecerica da Serra. As 

demais, como Botucatu e ltuverava. localizam-se mais isoladas no interior. 

5.1.4 Coeficientes Padronizados 

Os valores dos coeficientes padronizados das MRs do Estado de São 

Paulo, quando controlados para a idade, segundo a população feminina do censo de 

1991, podem ser observados no Anexo 7. 

O critério de escolha para considerar os coeficientes como valores altos 

ou baixos foi ter valor igual ou superior ao do percentil 75 e inferior ao do percentil 

25. cujos valores segundo a MR constam da Tabela 3 e Tabela 4 . 

As MRs cujos valores da mortalidade padronizada são elevados formam 

dois grupos: o primeiro, mais próximo à MR de São Paulo, inclui as MRs de Santos. 

Osasco. ltapecerica da Serra e Franco da Rocha, estende-se em direção ao interior, 

incluindo Bragança Paulista, Jundiaí Campinas, Sorocaba, Tatuí e alcançando 

Botucatu (que tem um dos valores mais altos). O coeficiente desta última MR 

mesmo padronizado, é bastante elevado o que mereceria um estudo em separado 

para verificação dos motivos. O segundo grupo, também de valores elevados, na 

região central do Estado, é composto pelas MRs de Ribeirão Preto, Araraquara e 

São Carlos. Isolada ao norte, encontra-se ltuverava e, no Vale do Paraíba, a MR de 

São José dos Campos. A disposição geogràfica dessas MRs pode ser observada no 

Mapa 3 

A amplitude de variação das taxas padronizadas foi de 20,0/100 000 

mulheres/ano (2,8 a 22,8).0 menor valor ocorreu na MR de Capão Bonito, com 2,8 
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óbitos por 100.000 mulheres/ano. mas tal valor deve ser visto com cautela devido 

aos pequenos valores absolutos nos quais se baseia, como dito anteriormente. 

O "risco relativo" aproximado, entre as MRs, ou seja, a razão entre o 

maior e o menor quociente padronizado apresentou um valor de 8.1 vezes. Quando 

comparadas ao coeficiente médio do Estado, o valor mais alto, da MR de ltapecerica 

da Serra foi 1.3 vezes maior e Capão Bonito, o mais baixo, foi 6,4 vezes menor. 

A relação de todas as taxas padronizadas segundo a população feminina 

do censo de 1991 pode ser encontrada no Anexo 7 com os respectivos erros 

padrão e intervalos de confiança. 

Existem 19 (30.2%) das MRs com problemas de pequenos números de óbitos 

comentados no item 1.8 Tal distribuição impõe maior cautela na interpretação e 

análise. uma vez que pode haver flutuação aleatória dos valores. 
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Tabela 3 Coeficientes padronizados * de mortalidade por câncer de mama feminina 
superiores ao percentil 75. Estado de São Paulo, 1991-1995. 

Microrregiões 
ltapecerica da Serra 
Botucatu 
São Paulo 
Santos 
Bragança Paulista 
ltuverava 
Franco da Rocha 
Jundiaí 
Tatuí 
Campinas 
Sorocaba 
S J. dos Campos 
São Carlos 
Araraquara 
Osasco 
Ribeirão Preto 

Coeficiente padronizado * 
(1 00 000 mulheres/ano) 

22,8 
21,8 
21,7 
21,1 
20,2 
20,1 
19,9 
18,6 
17,9 
17,5 
17,3 
17,0 
16,9 
16,8 
16,7 
16,7 ----

• População feminina do Estado de São Paulo com 15 anos e mais. 
• Fonte: DATASUS 

Tabela 4 Coeficientes padronizados * de mortalidade por câncer de mama feminina 
inferiores ao percentil 25. Estado de São Paulo, 1991-1995. 

-----------·--------------
Coeficiente padronizado * 

. M i C~() ~~g-~~~_?____ ··-- ··-· ___ i)_Q_Q _ _QQO .11'1 ~~-~-e~~~}_é3!!())~. 
Capão Bonito 2.8 
Registro 6,2 
Jales 7,0 
ltapetininga 7, O 
Campos do Jordão 9,2 
Avaré 8,5 
Nhandeara 8. 7 
Lins 
Birigui 
Par/Paraitinga 
Piedade 
Andradina 
Assis 
Dracena 
Tupã 
Presidente Prudente 
Adamantina 

9,5 
9,7 
9.8 
10,4 
10,6 
10,7 
10,8 
10,8 
11,2 
11 

• População feminina do Estado de São Paulo com 15 anos e mais. 
• Fonte: DAT ASUS 
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Mapa 3 . Coeficientes padronizados* de mortalidade por câncer de mama em mulheres de 15 anos e mais, segundo microrregiões geográficas 
do Estado de São Paulo. 1991-1995. (coeficientes por 100 000 mulheres ano) 
* População feminina do Estado de São Paulo , censo de 1991 . 

Fonte: DATASUS. 

(7) 
o 
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5.2 VARIAÇÃO GEOGRÁFICA DA MORTALIDADE SEGUNDO GRUPOS 

ETÁRIOS 

5.2.1 Grupo etário de 15 a 44 anos 

A presente análise enfoca a distribuição das taxas de mortalidade 

padronizadas em período de pré-menopausa (15 a 44 anos), visando 

detectar. com isso, áreas de alta ou baixa mortalidade em mulheres do grupo 

mais jovem Os valores padronizados, segundo microrregião, podem ser 

vistos no Quadro 2. Partiu-se da possibilidade de que nas áreas de maior 

mortalidade. em todas as idades, houvesse algum fator que poderia estar 

atuando com tal intensidade que levaria á morte precoce as mulheres mais 

jovens. Nesse caso poderia haver coincidência entre altas taxas em todas as 

idades e mortalidade elevada abaixo de 45 anos. 

A relação com valores de todas as taxas específicas 

padronizadas. segundo faixas etárias, pode ser vista no Anexo 8. 
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Quadro 2. Distribuição dos valores mais altos e baixos de mortalidade por 
câncer de mama feminino padronizados* Estado de São Paulo na 
faixa etária de 15 a 44 anos.* 

Microrregião Obitos Coeficiente Padronizado 
por 100.000 m.a. 

Coeficientes acima do Percentil 75 
Auriflama 4 7,8 
Para/Paraitinga 5 7,5 
Franca 24 6,5 
Lins 9 5,8 
Caraguatatuba 10 5.8 
Tatuí 11 5,7 
ltapecerica da Serra 44 5,7 
Santos 85 5, 7 
ltanhaen 7 5,2 
Guarulhos 60 5,2 
Barretos 7 4,9 
S.J. da Barra 10 4,9 
São Paulo 803 4. 9 
Batatais 5 4.8 
Dracena 6 4.8 

Coeficientes abaixo do Percentil 25 
São Carlos 8 2.9 
Pirassununga 5 2.9 
Registro 6 2,9 
Piedade 4 2,6 
Jales 4 2.5 
Birigui 6 2,5 
Rio Claro 5 2,3 
ltapeva 5 2.2 
Avaré 3 2,0 
Tupã 2 1.7 
Jaú 5 1,6 
ltapetininga 2 1,3 
Presidente Prudente 21 0,8 
Capão bonito 1 0,7 
Nhandeara 
Bananal 

* Padronização direta pela população feminina do Estado de São Paulo. 1991 
Fonte: DATASUS 
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Mapa 4 . Coeficientes padronizados de mortalidade por câncér de mama feminino com idade de 15 a 44 anos segundo microrregião de São Paulo 
1991-1995 (coeficientes por 100 000 mulheres/ano) 
Fonte: DAT ASUS 
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5.2.2 Grupo etário de 55 anos e mais 

Os valores mais baixos de coeficientes de mortalidade 

padronizada, do grupo de mulheres com 55 anos e mais foram encontrados 

na região sul do Estado, na região que forma um conglomerado constituído 

por Avaré, Registro, ltapetininga, Piedade e Capão Bonito, como é visto no 

Mapa 5 e Quadro 3. Outro grupo de MRs com valores baixos encontra-se a 

oeste do Estado nas regiões de Auriflama, Presidente Prudente, Dracena, 

Adamantina, Andradina, Jales e Votuporanga. Pode-se assim dizer que 

praticamente a região oeste do Estado é composta, em sua maioria, por 

microrregiões de mortalidade baixa Também com valores baixos. mas sem 

apresentar proximidade. as MRs de Campos de Jordão no vale do Paraíba e 

Caraguatatuba. Paraibuna/Paraitinga no litoral norte. 

Com os valores altos também ocorreu o fenômeno de tendência à 

aglomeração. No quadrante leste do Estado, próximo à MR de São Paulo, 

foram encotrados seis MRs com valores elevados: São Paulo, Santos. 

ltapecerica da Serra, Campinas. Jundiaí e Bragança Paulista. Pode-se 

considerar, de modo geral, esse quadrante leste como possuidor de alta 

mortalidade nas faixas etárias de mulheres com 55 anos ou mais, ou pós

menopausadas 
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Quadro 3. Distribuição dos valores de coeficientes de mortalidade padronizados 
segundo MR do Estado de São Paulo por câncer de mama 
feminino padronizados* acima do Percentil 75 e abaixo do 
percentil 25, na faixa etária de 55 anos e mais. 1991-1995 

Microrregião Coeficiente padronizado 
Óbitos Por 100.000 m.a. 

Coeficientes acima do Percentil 75 
Botucatu 54 452.7 
Bananal 7 445.4 
ltuverava 23 427.4 
ltapecerica da Serra 88 426.8 
São Paulo 2.957 397.1 
Bragança Paulista 84 389,6 
Santos 301 371,8 
Franco da Rocha 35 362,8 
Jundiaí 96 362.7 
São Carlos 61 357,7 
Araraquara 87 334,2 
Campinas 331 319,5 
Osasco 148 319,5 
Sorocaba 160 311,4 
Tatuí 35 309.2 
Ribeirão Preto 140 291.5 

Coeficientes abaixo do Percentil 25 
Presidente Prudente 54 183.0 
Votuporanga 14 181.3 
Adamantina 19 170.7 
Avaré 14 169,2 
ltapetininga 12 141,1 
Andradina 14 138,8 
Par/Paraitinga 5 131,6 
Lins 13 128,2 
Jales 12 126,8 
Caraguatatuba 9 124,9 
Piedade 9 123,6 
Auriflama 3 116,2 
Dracena 7 97,7 
Campos do Jordão 2 69.7 
Registro 6 57.8 
Capão Bonito 3 50.2 

• Padronização direta pela população feminina do Estado de São Paulo. 1991 

Fonte: DATASUS 
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D 236,5 
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Mapa 5. Coeficientes padronizados de mortalidade por câncer de mama feminino em mulheres falecidas com idade de 55 anos e mais, segundo 
microrregião do Estado de São Paulo 1991-1995 (coeficientes por 100 000 mulheres/ano) . 

. Fonte: DATASUS 

cn 
cn 
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5.3 TAXA DE URBANIZAÇAO E DENSIDADE POPULACIONAL 

5.3.1 Taxas de urbanização 

As menores taxas de urbanização do Estado, no censo de 1991, foram 

encontradas nas MRs de Paraibuna/ Paraitinga (42,9 %) e Piedade (47,3%), 

seguidas das MRs de Capão Bonito (51 ,3%), Bananal (58,0%) e Registro 

(63,5%) (Quadro 4). Em tais MRs, as taxas de mortalidade por câncer de 

mama feminino (Anexo 9 ) foram baixas, o que levaria a acreditar que há 

correlação, ou seja, em MRs de baixa urbanização há menor força de 

mortalidade por câncer de mama. A MR de Paraibuna/Paraitinga localiza-se 

próximo ao litoral norte e as demais localizam-se no sul do Estado, são 

limítrofes e aglomeradas, sugerindo que o risco seja baixo em toda a região. 

Os valores mais altos de urbanização. acima de 95%, foram 

encontrados nas MRs próximas e em torno da MR de São Paulo, exceto em 

São José dos Campos e Caraguatatuba, no litoral. Essas áreas. 

COincidentemente. também têm altos coeficientes de mortalidade por câncer de 

mama femin1no 

Com a finalidade de testar a existência de correlação entre a 

mortalidade e a taxa de urbanização como variável independente foram 

calculados os coeficientes de correlação de Pearson. Encontrou-se uma 

correlação moderada mas positiva e significante entre os valores de taxas de 

urbanização no sexo feminino e mortalidade por câncer de mama padronizada. 

O coeficiente de correlação de Pearson obtido. quando foram analisados todos 

os valores, foi de 0,59.(Ver diagrama de dispersão no Gráfico 1). Embora esse 

valor da correlação não seja alto o bastante, estima-se que, caso seja realizada 

correlação espacial, isto é calcular-se a correlação por MR em áreas 
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geográficas mais próximas.ou quadrantes geográficos. o valor seja ma1s 

elevado . O Gráfico 1 mostra o diagrama de dispersão entre os valores. 

Quadro 4 .Distribuição das microrregiões do Estado de São Paulo segundo 
valores de taxas de urbanização acima do percentil 75 e abaixo do 
percentil 25, segundo censo de 1991. 

Microrregiões 
Acima do Percentil 75 

Osasco 
Santos 
ltapecerica da Serra 
Caraguatatuba 
São Paulo 
Guarulhos 
Campinas 
Franco da Rocha 
São Jose dos Campos 
Ribeirão Preto 
Mogi das Cruzes 
Guaratinguetá 
Jundiaí 
Franca 
Araçatuba 
Barretos 

Abaixo do Percentil 25 
Avaré 
Ourinhos 
ltapetininga 
São Joaquim da Barra 
Adamantina 
Nhandeara 
Novo Horizonte 
Jales 
Auriflama 
Amparo 
ltapeva 
Registro 
Bananal 
Capão Bonito 
Piedade 
Paraibuna Paraitinga 

Taxa de urbanização 

99.9 
99,8 
99.5 
99,0 
98,0 
97,5 
96.2 
95,5 
95.2 
95.0 
94.6 
93.5 
92.7 
92.3 
91,9 
91,8 

80.3 
79.7 
79.5 
77.9 
76.5 
75,5 
75,3 
74,9 
73,9 
72.5 
71.4 
63.5 
58,0 
51,3 
47.3 
42.9 

Fonte: DATASUS. ---------·-----
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Gráfico 1 Diagrama de dispersão entre taxa de urbanização da população feminina em 
1991 e coeficientes padronizados de mortalidade por câncer de mama 
feminino segundo microrregião do Estado de São Paulo 1991-1995. 

Fonte: DATASUS. 

Os dados das taxas de urbanização da população feminina são 

relativas ao ano do censo de1991. Verifica-se que são de tal modo elevadas 

em todo o Estado que fica difícil classificar quais os municípios tipicamente 

rurais ou urbanos. Não são idênticas, portanto, aos estudos realizados na 

Dinamarca 
28 

ou nos Estados Unidos, cujas unidades costumam ser seus 

"counties" ou outras formas de divisão dos estados 45 ,mas, de modo geral, 

podem ser mais facilmente classificadas como mais urbanas ou rurais. 
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Mapa 6. Distribuição da população feminina residente segundo taxas de urbanização e microrregião de residência no Estado de São Paulo. 
Fonte: IBGE, Censo de 1991. 
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5.3.2 Densidade populacional 

Uma forma utilizada para se de conhecer a distribuição espacial 

aproximada da população em determinada área é a densidade populacional, 

que informa o número de habitantes por quilômetro quadrado. Compreende

se. como já foi comentado anteriormente. que seja apenas uma indicação 

média da distribuição, pois há evidente heterogeneidade da população que se 

concentra em área do município ou MR, como se pode deduzir pela 

apreciação dos dados no item anterior. Na presente caso a densidade foi 

calculada apenas para habitantes do sexo feminino para controlar as 

eventuais variações da composição populacional entre os sexos. dentro das 

MRs. Optou-se pelo uso da densidade populacional utilizada da mesma 

forma que a taxa de urbanização 45
, correlacionando-a com os coeficientes 

de mortalidade padronizados 

Pode-se observar a distribuição da densidade populacional segundo 

MR do Estado no Mapa 7. Da mesma forma que no item taxa de 

urbanização. para verificar a relação entre as variáveis. calculou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson entre a densidade populacional de 

todas as MRs do Estado e os coeficientes de mortalidade padronizados. 

A densidade populacional teve seus valores mais baixos na MR de 

Bananal com até Araçatuba com 17.1 mulheres por Km2 As maiores 

densidades femininas localizaram-se mais na região leste do Estado. 

variando de 56.7 a 2622 mulheres por Km2 este último valor, o maior. na MR 

de São Paulo (Quadro 5). O coeficiente geral de correlação de todos os 

valores. novamente excluída a MR da capital. foi positiva mas fraca ou seja 
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de 0.37. A relação entre os valores pode ser vista no diagrama de dispersão 

(Gráfico 2) 

Nenhum desses valores permite admitir a existência de correlação 

linear forte entre a densidade populacional feminina e o coeficiente de 

mortalidade padronizado por câncer de mama feminino. No gráfico 2 observa

se correlação aproximadamente linear entre os valores de mortalidade e o 

logarítmico da densidade demográfica. Merecendo um exame posterior mais 

detalhado para verificação desse tipo de relação. 



73 

Quadro 5.Distribuição das microrregiões do Estado de São Paulo segundo 
valores de densidade populacional acima do Percentil 75 e 
abaixo do percentil25 segundo censo de 1991. 

Microrregião 
Acima do Percentil 75 

São Paulo 
Osasco 
Guarulhos 
Santos 
Campinas 
Jundiaí 
Franco da Rocha 
ltapecerica da Serra 
Moji das Cruzes 
São Jose dos Campos 
Sorocaba 
Limeira 
Guaratinguetá 
Ribeirão Preto 
Moji Mirim 
Piracicaba 

Abaixo do Percentil 25 
Araçatuba 
Lins 
Assis 
São Joaquim da Barra 
Presidente Prudente 
Bata tais 
Nhandeara 
ltapeva 
Novo Horizonte 
Andradina 
Avaré 
Capão Bonito 
Auriflama 
Registro 
Paraibuna/Paraitinga 
Bananal 

Fonte: DATASUS. 

Densidade populacional 

2622.7 
938,0 
588,6 
439,7 
304,3 
280.4 
217.0 
216,2 
210,4 
133,2 
108.8 
95,0 
64,4 
63,5 
59,3 
56,7 

17,1 
16,8 
16,4 
15,3 
14,4 
14,1 
13,9 
13,8 
13,4 
12.3 
11,2 
10,5 
9,5 
9,3 
7,3 
5,6 
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Gráfico 2. Diagrama de dispersão dos valores de densidade) entre densidade populacional 
da população feminina em 1991 e coeficientes padronizados de mortalidade 
por câncer de mama feminino segundo microrregião do Estado de São Paulo 
1991-1995. 

Fonte: DATASUS. 



Mapa 7 . Distribuição das taxas de densidade populacional feminina segundo microrregiões do Estado de São Paulo, 1991 
Fonte : DATASUS .. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde 

constitui fonte de dados rotineiros de boa qualidade e seu conteúdo permite 

análises e estudos epidemiológicos adequados a desenhos ecológicos a 

serem utilizados por um sistema de vigilância à saúde no que se refere às 

doenças crônicas não transmissíveis, em particular do câncer. 

Por sua facilidade de acesso, tal fonte permite aos profissionais de 

saúde executar. de forma adequada. estudos ecológicos e geográficos, cuja 

unidade mínima seja o município, ou seus agrupamentos. 

6.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS DADOS 

Os dados obtidos para o Estado de São Paulo são 

suficientemente confiáveis, apesar da variação qualitativa verificada entre as 

MRs. 

Acredita-se que o sub-registro e a evasão de óbitos sejam baixos, 

ou raros, no Estado de São Paulo e considerou-se que, caso haja diferenças 

entre os valores obtidos e os reais, estas seriam baixas, não interferindo nas 

conclusões. O que dá tal segurança é o fato de que há cartórios de registro 

civil de pessoas naturais em quase todos os municípios do Estado e não 

existem cemitérios clandestinos conhecidos, podendo a subnotificação ser 

considerada numericamente desprezível. 

A evasão dos óbitos por câncer para fora do Estado devido à 

procura por tratamento especializado é provavelmente mínima, pois a região 
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é desenvolvida e concentra maiores recursos para tratamento especializado 

que os estados vizinhos. sendo mais lógica uma invasão do que o contráno 

Mesmo que os óbitos sejam analisados segundo a residência. poderia ocorrer 

1nvasão para MR que concentre recursos especializados com fornecimento 

de endereço de residência incorreto T ai fenômeno não parece ter ocorrido 

pois. algumas MRs que têm hospitais especializados em câncer no intenor. 

como Jaú. São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, são importantes polos 

regionais de assistência médica e não foram as MRs com os valores 

elevados ou taxa de mortalidade muito acima da média do Estado. No 

entanto. tal possibilidade. apesar de pequena. deve ser lembrada. 

Outro criténo Indicando boa qualidade dos dados é o baixo 

percentual de causas '·mal definidas". incluídas no capítulo XVIII da CID-9 57
. 

No total dos 1.069.188 óbitos ocorridos entre 1991 e 1995 no Estado de São 

Paulo. 66 812 (62%) foram considerados como mal definidos A mortalidade 

no sexo feminino foi 39.8% do total e o percentual de mal-definidos nesse 

sexo foi de 6.3%. variando de 26.0% na MR de Registro até 2.0% na MR de 

São Paulo Os valores completos e o percentual de óbitos mal definidos do 

sexo feminino, segundo as MRs do Estado, podem ser observados na tabela 

do ANEXO 5. 

A 1ncorreta 1nclusão de casos de óbito por câncer como outra 

causa básica de morte. ou o seu inverso. apresenta uma possibilidade mais 

baixa que as dema1s. segundo alguns estudos. Um deles. realizado sobre o 

tema, o de Puffer e Griffith em 1967. citado em Silva 79
, encontrou que 20% 

dos óbitos classificados inicialmente como câncer pertenciam a outras 

causas. O contrário também foi verdadeiro. ou seja. 24.6 % dos falecidos e 
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tncluídos como de outras causas morreram. na verdade. por neoplasia 

maligna Em São Paulo. foi encontrado alto grau de concordância entre a 

classificação original e após revisão. A sensibilidade do diagnóstico foi de 

92.5% e especificidade de 99.9% e Kappa foi igual a 0.95 No Rio de 

Janeiro. o valor preditivo das declarações de óbitos por câncer foi de 95.75%. 

Houve concordância de 90.1% entre os diagnósticos originais e após revisão. 

tendo o coeficiente de Kappa sido de 0,89 (IC 95% 0,86- 0,92) 53
. 

No caso dos cânceres de mama estima-se que tal percentual seja 

ainda menor. pois se trata de um tumor de detecção relativamente fácil. por 

ser de superfície e pode ser freqüentemente encontrado ao exame. pelas 

própnas pacientes 

Deve ainda ser lembrado o percentual de óbitos por câncer de mama 

como causa assoctada. pois poderia haver aumento do número inicial 

1 nformado Ao se estudar câncer de mama como causa associada encontra-

se apenas cerca de 1 1% de acréscimo no total. além dos já incluídos pela 

b ' . 73 causa astca 

Com base nestas evidências. conclui-se que a qualidade dos 

dados é aceitável no Estado de São Paulo e adequada aos objetivos 

propostos 

6.3 MIGRAÇÕES 

Um problema que eventualmente poderia interferir nos resultados. 

a mtgração. como comentado no item 1 5. fot de pequena intensidade no 

Santo. A H -Comun1cação pessoal 



79 

período mais recente (1991-1996), segundo dados da Fundação SEADE 

(Quadro 6). 

Embora as áreas geográficas constantes do Quadro 5 não sejam 

coincidentes. pois se referem a regiões administrativas e as do presente 

trabalho, às microrregiões, elas são semelhantes e esse fato permitem ter-se 

idéia da intensidade do fluxo migratório, no Estado, nos períodos 

considerados. Pode-se observar que as taxas de migração mais recentes 

(1991-1996) são as menores. provavelmente não interferiram modificando de 

modo significativo a mortalidade, no período estudado. Somente ocorreram 

grandes taxas de migração na década de 1970. Entre 1980 e 1991, as taxas 

de migração decresceram até valores semelhantes aos encontrados no 

período de 1991 a 1996, onde a média estadual foi de 1,82 por mil 

habitantes. As taxas de migração segundo regiões administrativas do Estado 

nos últimos 15 anos não devem ter interferido nos coeficientes de mortalidade 

por câncer de mama segundo as microrregiões e, mesmo que tal houvesse 

ocorrido, estima-se que seria de pequena monta, uma vez que a proporção 

de idosas. as com maior risco de óbito, entre migrantes recentes seria 

provavelmente pequena. 
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As regiões receptoras de migrantes do Estado, Santos, Campinas e 

São Paulo, tiveram taxas altas de imigração entre 1970 e 1980 e nelas foram 

também encontradas altas taxas de mortalidade por neoplasia no período de 

estudo. No entanto, deve-se ter cautela e mesmo não se deve associar tais 

fatos devido ao longo tempo de exposição necessário para a carcinogênese 

mamária, chegando a décadas, e não ser conhecido o tempo de residência 

das migrantes na nova MR ou outros dados que sustentem os argumento 

favoráveis à associação. 

N E t d U .d p I. ss OS S a OS n1 OS, O ISSar estudou a relação entre 

migração e doenças, publicando interessante trabalho em 1980. O autor 

refere que naquele país apenas 8% da população, em 1970, haviam morado 

na mesma residência por mais de 21 anos. No entanto, refere que os 

moradores de longo tempo permanecem geralmente dentro do "county", 

embora se mudem dos lugares pequenos, e que a migração é altamente 

seletiva para idade. Estima, também, que 15% do excesso de risco são 

perdidos quando se utiliza o "county" como unidade geográfica de estudo. 

Conclui que uma doença com alta incidência em idades avançadas é mais 

passível de ocorrer na localidade de sua causa ambiental que doenças de 

menor duração. 

Numerosas outras variáveis podem também estar associadas ao 

aumento do risco, entre elas o tipo de trabalho em atividades na área urbana 

e mesmo mudanças nos hábitos reprodutivos. 
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Quadro 6. Taxas líquidas de migração, em períodos selecionados, segundo regiões 
administrativas do Estado de São Paulo e Município de São Paulo, 1970-
1996. 

Taxas por 1 000 habitantes 

Áreas Geográficas 1970/1980 1980/1991 1991/1996 

Município de São Paulo 16,13 -7,59 -9.82 

RA de Registro 4,65 -5,77 -5,42 

RA de Santos 19,65 4,38 2,97 

RA de S.J. dos Campos 15,67 6,78 1,83 

RA de Sorocaba 8,14 6,50 5,55 

RA de Campinas 25,38 10,99 7,47 

RA de Ribeirão Preto 15.34 9,36 1,63 

RA de Bauru 3.02 3,17 4,70 

RA de S. J. do Rio Preto -9.12 0,51 5,19 

RA de Araçatuba -18,92 -2,27 -1,21 

RA de Pres. Prudente -22.07 -8,22 -6,59 

RA de Mar i I ia -15,92 -3,40 -0.37 

RA de Barretos -6.93 8,65 2,10 

RA de Franca -0.52 6,14 7.10 

Fonte Fundação SEADE. 
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6.4 MORTALIDADE EM RELAÇÃO À IDADE 

O perfil de mortalidade por câncer de mama feminino, no Estado, 

segue a tendência encontrada na literatura internacional 
13 

. Encontraram-se 

diferentes incrementos a cada dez anos: os maiores {10,8 vezes) ocorrem nas 

faixas etárias mais jovens, diminuindo progressivamente a partir dos 50 anos, 

assemelhando-se ao perfil de incidência conhecido. 

Por ser um câncer estrógeno dependente, como se aceita até o 

momento, a atuação cancerígena desse fator se iniciaria próximo aos 15 anos 

e com o aumento do tempo de exposição, o número de óbitos cresceria na 

forma da curva que se apresenta. no Gráfico 3 
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0,1 +-----.,.----..---.....-----.,.-----.---.....----.....----. 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

Faixa etaria 

Gráfico 3. Distribuição dos coeficientes de mortalidade por câncer de mama feminino 
segundo faixas etárias. Estado de São Paulo, 1991-1995. 

Fonte: DATASUS 
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A interpretação desse fato é bastante complexa e o perfil da 

mortalidade é conseqüente a uma série de fatores, tais como os ligados à 

assistência médica, ao retardo do diagnóstico ou mesmo à possibilidade de o 

tratamento completo, mais radical, ser aplicado preferencialmente nas 

pacientes mais jovens. Esta possibilidade é levantada como uma das razões 

pelas quais há diferenças de coeficientes de mortalidade maior no Nordeste 

dos Estados Unidos 33
. 

Comparados os valores com as taxas encontradas em outras regiões 

do mundo, em particular da América Latina, com Argentina e Chile estes 

podem ser considerados baixos conforme pode ser observado no Quadro 7. 

Quadro 7 Coeficientes de mortalidade por câncer de mama em todas as idades (por 
100.000 mulheres;ano) no Estado de São Paulo e alguns países e 
regiões selecionados. 1990. 

Área/ País 

Estado S. Paulo (1991-5) ** 

Brasil 

Uruguai 

Argentina 

Peru 

Paraguai 

Chile 

Venezuela 

América Latina 

Regiões mais desenvolvidas 

Regiões menos desenvolvidas 

Valores mundiais 

Fonte: Globocan . Estimada para 1990 
64 

* Padronizado pela População mundial 

**Fonte DATASUS. 

Taxa Coeficientes SMR (%) 
Bruta Padronizados * 

12,50 

15.56 

36,81 

25,35 

9,56 

8,27 

11,74 

7,02 

14,08 

29,53 

6,86 

11,95 

15,02 

20,65 

26,21 

21,51 

13,50 

13,20 

12,64 

10,66 

17,95 

19,33 

8,86 

12,95 

115,98 

158,1 o 
207.20 

170,07 

106,86 

101,33 

97,57 

81,29 

136,97 

151,17 

70,28 

100,00 
--·-------
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6.5 COEFICIENTES PADRONIZADOS 

A padronização direta visa permitir a comparação das taxas, 

controlando as eventuais diferenças devidas apenas à composição etária 

populacional. 

Embora a escolha da população padrão seja a critério do 

pesquisador, utiliza-se, para fins de estudos comparativos internacionais de 

câncer, a população mundial como referência, principalmente porque uma 

das publicações mais importantes sobre incidência no mundo, o "Cancer 

lncidence in five continents" 55 
, a utiliza servindo como uma espécie de 

padrão. 

6.6 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS TAXAS PADRONIZADAS 

Pela análise apenas visual do Mapa 3, levando-se em conta os 

coeficientes de MR de valores acima do percentil 75 e os abaixo do percentil 

25 de mortalidade, tem-se a impressão de que os valores, tanto os elevados 

como os baixos, tendem a se aglutinar geograficamente. Os maiores valores 

estão próximos à MR da capital e os menores no sul e oeste do Estado. Tais 

tendências de agrupamento podem ser derivadas de fatores, ou associação 

deles, a serem ainda esclarecidos, como os citados na introdução, podendo 

ser relativos ao meio ambiente, às características socioeconômicas dos 

habitantes, suscetibilidade ou, ainda, um chamado "fator urbano" que poderia 

ser evidenciado pela taxa de urbanização ou a densidade populacional, 

discutidos mais adiante no ítem 6.8. ou a variável ainda não identificada. 

Observa-se no Mapa 3 que as MRs situadas ao sul e a oeste do 

Estado são em maior número entre os valores de coeficiente abaixo do 
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percentil 25, assim como as MRs de Paraibuna/Paraitinga e Campos do 

Jordão, ambas no Vale do Paraíba. 

As MRs de mortalidade padronizada elevada agrupam-se em dois 

blocos: um próximo à capital, estendendo-se até a MR de Santos, a leste e 

em direção ao interior, a oeste, até a MR de Botucatu, e outro grupo próximo 

a Ribeirão Preto. 

A relação dos coeficientes padronizados de ambas as formas 

pode ser encontrada no Anexo 6 (coluna (3). 

A relação entre o valor do menor coeficiente (Capão Bonito) e o 

maior (ltapecerica da Serra) foi de 8,1 vezes. Apenas para efeito de 

comparação, pois referem-se a país com coeficientes altos de mortalidade e 

a períodos diferentes, verifica-se que os valores de coeficientes encontrados 

nos estudos dos EUA 63 mostram que, nesse país, ocorreu gradiente de 37.2 

(5,8 a 43,0) óbitos por 100.000 mulheres brancas e nas de cor negra a 

variação foi de 1.391,9 (0, 1 a 1392,4) por 100.000 mulheres sendo , pois, a 

mortalidade americana, mesmo a de população branca, bastante maior que 

os valores do Estado de São Paulo. Sendo os EUA um país de mortalidade 

média, os valores da mortalidade paulista, de um modo geral, podem ser 

considerados baixos, mas mesmo assim, em função da tendência ao 

aumento da mortalidade por esse tipo de câncer, deve se monitorada 

contínua ou, mesmo, periodicamente. 
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6.7 VARIAÇÃO GEOGRÁFICA DA MORTALIDADE SEGUNDO GRUPOS 

ETÁRIOS 

6. 7.1 Grupo etário de 15 a 44 anos 

Ao estudar a distribuição apresentada no Mapa 4 e os valores acima do 

percentil 75 e abaixo do percentil25, não há um padrão nítido de proximidade 

entre as regiões de alta e baixa mortalidade padronizada, pois não se 

observa relação nítida de proximidade entre as MRs. Nota-se, porém, que em 

São Paulo, Santos e ltapecerica da Serra há coincidência de altas taxas de 

morte em jovens e em todas as idades, sugerindo que, em sendo a 

mortalidade em uma MR alta, o é em todas as idades, principalmente em 

grandes aglomerações urbanas. Nas demais áreas de alta mortalidade do 

interior apenas se notam alguns altos valores esparsos de mortalidade em 

jovens, contudo, quando se leva em consideração o número absoluto de 

óbitos ser pequeno, há pouca segurança para concluir-se por uma real 

diferença entre essas MRs e as demais, como da MRs de São Paulo e 

Santos, as quais não apresentaram os maiores coeficientes. A amplitude de 

variação dos coeficientes no grupo etário foi de 7,8, a mais alta na MR de 

Auriflama e a mais baixa, a MR de Nhandeara foi de 0,0 por 100.000 

mulheres na faixa etária. As MRs com maiores valores não apresentaram 

padrão espacial de agrupamento ou tendência nítida definida, embora as 

MRs próximas a MR de São Paulo até o litoral norte sejam contíguas. 

Observa-se, também, que no quadrante oeste do estado, onde os 

coeficientes por todas as idades é baixo, algumas MRs apresentam valores 

de mortalidade ligeiramente mais altos que as MR próximas, nas jovens, 

como Dracena e Lins. Conclue-se pela sua não significância, apesar dos 
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valores dos coeficientes, pois pode se tratar -se de variação apenas casual, 

não podendo ser afirmado que existe real risco da mortalidade aumentado 

em jovens residentes de alguma MR particular. 

O significado de uma mortalidade alta nesta faixa etária jovem, ao 

menos, suscitaria algumas questões que levaram à presente análise tais 

como: 

1. Existiriam fator ou fatores ambientais atuando como promotores da 

oncogênese em mulheres de baixa faixa etária ou teriam estas 

mulheres mais jovens algum fator de risco diferenciado das demais? 

2. Haveria nesta região algum agrupamento de mulheres geneticamente 

pertencentes a grupos étnicos, mais suscetíveis, não conhecidos? 

3. É área de possível baixa concentração de renda e possível carência 

de assistência médica adequada? 

4 A assistência médica primária ou especializada local tem qualidade 

discutível ou mesmo inadequada? 

Todas essas possibilidades poderiam ser mais detalhadamente 

investigadas utilizando-se outras técnicas, não necessariamente de 

desenhos ecológicos, que pudessem esclarecer melhor as razões das 

diferenças de mortalidade. 

6. 7.2 Grupo etário de 55 e mais 

Todas as regiões de alta mortalidade dessa faixa etária 

permanecem na metade leste do Estado. Os maiores valores de mortalidade 

ficaram próximos às maiores concentrações urbanas, que são regiões mais 

densamente povoadas. Para explicar a distribuição espacial como se 
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apresenta, suspeita-se de razões de natureza ambiental uma vez que não há 

indícios conhecidos no momento, ou fatos consistentes de natureza biológica, 

genética ou de biologia molecular que possam explicar as diferenças na 

natureza das mulheres habitantes da região leste, aos quais devam ser 

atribuídos os altos níveis de mortalidade. Uma possibilidade a estudar, com 

os dados existentes, seria relacionar o comportamento reprodutivo das 

mulheres em regiões mais populosas e urbanizadas em relação ao chamado 

"interior'' do Estado ou áreas de características e atividades menos urbanas . 

Um aspecto eventualmente explicativo a esclarecer, embora não 

único a estar associado à mortalidade por câncer de mama, seria estimar se 

os maiores coeficientes nessas regiões ocorrem devido a comportamento 

reprodutivo das mulheres moradoras nessas MRs quando em sua idade 

reprodutiva 

Um outra possibilidade a ser melhor estudada é que, geralmente a 

maior mortalidade ocorre nas MRs de maior densidade populacional, mais 

urbanizadas e possivelmente mais industrializadas e as mulheres estariam 

mais inseridas no mercado de trabalho e, portanto, expostas a riscos 

ocupacionais mais intensos, durante mais tempo, tornando a incidência e 

mortalidade maiores que as moradoras nas regiões menos populosas e de 

diferente risco ocupacional. 

Há ainda fatores ligados à atenção médica. É fato conhecido de 

que mortalidade por câncer de mama é mais alta no Nordeste dos Estados 

Unidos e, nessa área, atinge ainda mais as mulheres idosas. Há autores que 

discutem a possibilidade de que a explicação para tal fato ser que tais idosas 

receberiam tratamento menos que o definitivo 33
. Mesmo a ser lembrada 
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apenas como hipótese, acredita-se que, na realidade paulista, a influência de 

fatores sócio-econômicos deve ser maior que a idade da paciente, mas a 

hipótese deve ser levada em conta por ser plausível. 

6.8 TAXA DE URBANIZAÇAO E DENSIDADE POPULACIONAL 

O nome "fator urbano" foi utilizado por Doll 19
, em 1991, estudando 

a incidência e mortalidade dos vários tipos de câncer em 13 populações, 

tendo observado um excesso de risco variável de grande (40% ou superior) a 

pequeno (até 20%), dependendo de o lugar de moradia do acometido ser 

urbano ou rural. O câncer de mama nas mulheres urbanizadas tem incidência 

20 a 30 % acima do esperado para a zona rural. O valor diferencial máximo 

encontrado foi nos EUA, 80% a mais de incidência urbana e o mínimo, 10% 

acima. no País de Gales. O autor não identifica um fator individual como 

responsável, mas pondera que as diferenças podem estar refletindo tópicos 

como padrões diagnósticos, constituição genética dos habitantes, riscos 

ambientais e comportamento pessoal dos habitantes e que tais fatores 

poderiam variar de importância de um tipo de câncer para outro. Estudos em 

outros países apontam para o mesmo tipo de diferença urbana e rural 8
. 

Um estudo para vários tipos de câncer, realizado na Dinamarca 

por Friis e Storm 28 para o período de 1943 a 1987, compara a incidência em 

Kopenhague, bastante urbanizada, com outras cidades, ou municípios, 

classificados como rurais. A incidência padronizada do câncer de mama 

feminino chegou a 75,3, na capital, e nas áreas rurais a taxa foi de 62,5 

mulheres acometidas em cada 100.000 mulheres. 
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Outro estudo, realizado de 1980 a 1983, no Nordeste da Itália 8
. 

mostrou diferença significante para menos, da mortalidade rural do câncer de 

mama em relação à urbana com risco relativo de 0,61 (IC95% = 0,51 -O, 73) 

Na América do Sul, gradientes de urbanização também foram 

estudados no Uruguai, em 1994, por Vassallo 82
, chegando-se a resultados 

coincidentes. 

Os valores encontrados não podem ser automaticamente 

comparados uns com os outros, pois a população de risco desses países tem 

características étnicas e socioeconômicas diferentes. 

A observação das taxas de urbanização apresenta-se no Mapa 6 

e a densidade populacional é apresentada no Mapa 7 

Um aspecto que, embora pareça evidente se deve lembrar, pois 

interfere na correta conclusão, é considerar uma MR como possuidora de 

taxa distribuída homogeneamente em sua área, tal como se apresenta um 

mapa do tipo temático. Os riscos se distribuem de forma heterogênea intra e 

inter-regionalmente. Em sua maioria, as microrregiões possuem um município 

maior e vários menores, com exceção da MR de São Paulo. Tanto nos 

grandes como nos pequenos, há tendência de aglomerações ou 

adensamentos nas sedes dos municípios, como demonstrado no Estado de 

São Paulo. Entre os municípios da MR e dentro de cada um deles, ocorrem 

taxas de valores variáveis, pois as pessoas, ou grupo delas, são diferentes e 

os indicadores apenas reproduzem tais distinções na forma gráfica. Os 

valores das taxas indicam, pois, os valores "médios" do fenômeno 

representado, no caso, a taxa de mortalidade. Tais valores médios são altos 

ou baixos o suficiente para que indiquem que tal área como um todo, ou um 
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de seus municípios, possa conter algum fator de risco que os tornem, no 

mínimo, suspeitos de ter alguma característica associada ou causadora de 

maior risco ou dano. 

Um outro aspecto a ser lembrado é uma possível diferença em 

características genéticas das populações comparadas. No Estado de São 

Paulo, como de modo geral no Brasil, fica um pouco difícil estar certo de 

haver diferenciais genéticos na população, tal é o nível de miscigenação 

existente, ficando difícil fazer a classificação de indivíduos em termos de suas 

características genéticas. No entanto, somente outro tipo de estudo poderia 

permitir melhor identificação de tais diferenças. 

Não há indícios para confirmar ou afastar a proposição de que as 

diferenças de taxa sejam devidas a maneiras diferentes de diagnosticar 

câncer de mama. 

Com os dados conhecidos até o momento, não há argumentos 

que sustentem a hipótese de haver diferenças de conteúdo genético na 

população feminina de determinadas áreas particulares do Estado, seja por 

presença ou ausência de características distintas ou de padrão diagnóstico. 

Quanto a outro aspecto, a suscetibilidade diferente por região, não se pode, 

ainda, fazer afirmação sem que estudos de epidemiologia molecular sejam 

feitos na população feminina, acompanhados de estudos da prevalência de 

certos genes associados à vulnerabilidade, ou resistência, o que identificaria 

as proporções de mulheres mais ou menos suscetíveis e isso poderia 

contribuir para a explicação das diferenças entre as áreas. 

As MRs com alta e baixa mortalidade não têm história típica de 

correntes migratórias ou colonização em número significante de modo a 
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acumular certos genes em quantidade na população e. se houver sua 

influência, ela é possivelmente pequena. 

Embora todas as possibilidades devam ser pesquisadas, acredita

se que o comportamento reprodutivo diferenciado seja o fator mais 

importante 15
'
51

. 

Entre todos os fatores possíveis, não só o ambiente físico deve 

ser enfocado. As possíveis diferenças de hábitos ou atividade dos moradores 

urbanos e rurais pode ser a principal razão para diferenças de risco. No caso 

particular de câncer de mama, pode-se até aceitar a possibilidade da 

incidência e suscetibilidade serem maiores à medida que a natalidade na 

zona rural tenha sido possivelmente maior, na década de 1960 a 1980, do 

que na urbana, ou seja, os hábitos reprodutivos são a maior diferença 

existente entre um e outro local. No Estado de São Paulo, os dois primeiros 

aspectos seriam provavelmente responsáveis pela mortalidade diferenciada. 

Acredita-se que uma análise com dados sobre comportamento reprodutivo 

teria como alta probabilidade uma distribuição em MR semelhantes à dos 

cânceres de mama. Nas áreas rurais é comum, oi foi ate recentemente, que o 

hábito reprodutivo entre as mulheres seja o de terem mais filhos, o que, 

teoricamente, as protegeria, em parte, do câncer. Observa-se que na Região 

sul do Estado, predominantemente rural, e no quadrante oeste, onde 

predominam também atividades agrícolas e pecuárias, a densidade 

populacional é menor e há uma coincidência de baixa mortalidade. Quando 

associados fatores, discutidos no item relativo à idade, observa-se que 

justamente nas regiões sul e oeste as mulheres com 55 anos e mais têm 

menor mortalidade. Tal fato ocorreria possivelmente em conseqüência da 
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fecundidade maior em décadas anteriores? É nas MRs mais urbanizadas, 

possivelmente, com menor número de filhos nascidos por mulher, que as 

taxas de mortalidade parecem ser mais altas. Este fato faz com que, embora 

não haja suporte na forma de análise presente, a hipótese não possa ser 

descartada, face aos conhecimentos atuais, e sua plausibilidade biológica 

esteja baseada em estudos anteriores já comentados. 

A taxa de urbanização, como variável independente, poderia estar 

correlacionada com a mortalidade, segundo o local da moradia de pessoas e 

o tipo de atividade na qual estivessem envolvidas, podendo indicar diferenças 

de risco ambiental. 

Com o fim de verificar tal possibilidade, estudou-se a correlação entre 

as taxas de urbanização e densidade populacional e os coeficientes de 

mortalidade lembrando que o Estado apresenta alta taxa de urbanização e no 

censo de 1991 encontraram-se apenas quinze MRs (23,8 %) com taxas de 

urbanização abaixo de 80% (Mapa 6). 

Conclui-se, portanto, que, sob o ponto de vista apenas estatístico, 

haja possível correlação moderada entre as taxas de urbanização e as taxas 

de mortalidade. Como no presente estudo, pelo desenho e dados, é 

totalmente ecológico, não foram identificados individualmente os locais de 

moradia dos casos de óbito, como moradores na zona urbana ou rural, 

estudando-se apenas dados agrupados, não se pode confirmar taxativamente 

a existência do " fator urbano" citado por Doll 19
, mas apenas sugerir sua 

existência, pois há indícios de que tal associação possa existir e somente 

com outros modelos de estudos, ou com análises posteriores mais 

detalhadas, a relação poderia ser melhor evidenciada. 
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7 CONCLUSÕES 

o Os dados referentes à mortalidade por câncer, no território paulista, têm 

boa confiabilidade, pois o sistema de informações no Estado de São 

Paulo tem boa cobertura e qualidade, com poucas exceções localizadas, 

e seu uso pode ser recomendado para outros estados ou regiões que 

possuam tais atributos. 

o Em 19 (30,2%) das MRs o número absoluto de óbitos foi menor que 

30, sendo pois casos de pequenos números, sugerindo cautela na 

análise de seus valores sem que se utilizem técnicas adequadas, e 

as atualmente propostas ainda não são consensuais. 

o Os coeficientes brutos de mortalidade por câncer de mama feminino em 

mulheres com idade de 15 anos ou mais variaram amplamente entre as 

microrregiões do Estado de São Paulo. encontrando-se valores mínimos 

de 2.4 até o máximo de 26,0 óbitos por 100.000 mulheres/ano. 

o Os valores de coeficientes de mortalidade padronizados por câncer de 

mama feminina, considerados baixos, inferiores ao percentil 25, foram 

encontrados com maior freqüência nas regiões sul e oeste do Estado. 

o Os valores de coeficientes de mortalidade padronizados por câncer de 

mama feminina, considerados altos, superiores ao percentil 75 

localizaram-se em dois blocos de MRs. O primeiro, no quadrante leste do 

Estado, ao redor das MRs de São Paulo e Santos, estendendo-se em 

direção às MRs de Campinas e Jundiaí até a MR de Botucatu, esta com 

um dos valores mais altos do Estado. Outro bloco é composto pelas MRs 

de Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Isoladas ficaram as MRs de 
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ltuverava e Bananal, mas ambas com possíveis variações aleatórias por 

serem de pequenos números. 

::J A mortalidade de mulheres consideradas jovens, com idade entre 15 e 44 

anos, não apresentou padrão identificável e os baixos valores de 

coeficiente padronizado foram encontrados nas regiões de baixos 

coeficientes de todas as idades e os altos coeficientes não apresentaram 

um padrão de localização geográfica. A maioria dos valores, porém, deve 

ser vista com cautela, pois provém de pequenos números 

o Os coeficientes elevados de mortalidade por câncer de mama em 

mulheres com 55 anos e mais coincidiram, em sua maioria, com as 

MRs de alta mortalidade para todas as idades. Concluiu-se que nas 

áreas de maior mortalidade os riscos são altos principalmente para 

mulheres de idade mais avançada 

::J Observou-se tendência de proximidade, e certa contigüidade, tanto de 

valores baixos, médios e de valores altos, entre as MRs, sugerindo que as 

áreas próximas tenham população feminina com atributos ou 

características de risco semelhantes. 

o Encontrou-se correlação moderada entre os valores na distribuição 

espacial da mortalidade e das taxas de urbanização. Não foi 

encontrada correlação linear entre o coeficiente de mortalidade e a 

densidade demográfica. As menores taxas de urbanização no sul e 

oeste quase coincidem com as MRs de baixos valores de 

mortalidade. Os altos valores de mortalidade pertenceram a MR de 

alta densidade demográfica. 
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o Seria de grande interesse a continuação do presente estudo com 

técnicas de epidemiologia molecular, assim como utilização de 

sistemas de informação geográfica nos quais necessariamente seria 

necessário o trabalho de equipes multiprofissionais por sua 

complexidade. 

o Sugere-se, também que sejam realizados estudos de correlação 

entre as taxas de mortalidade e a fecundidade como forma de melhor 

compreender a diversidade da distribuição dos coeficientes. 
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ANEXO 2 . Relação de microrregiões, população feminina em 1991 e respectivos municípios. 
Estado de São Paulo 

Fonte: DA T ASUS-

Microrreg/ Pop.Feminina/ 
..... Municíp 

35001 Jales 
..... Aparecida d'Oestc 

Aspásia 
..... Dirce Reis 
..... Dolcinópolis 
..... Jales 

. ~larinópolis 
..... :\lesópoliis 

69540 

..... :-.;ova Canaã Paulista 
Palmeira d'Oeste 

..... Paranapuã 
..... Pontal inda 
..... Populina 
..... Rubinéia 
..... Santa Albertina 
..... Santa Clara d"Oestc 
..... Santa Fé do Sul 
. . . . . Santa Rita d'Oeste 
. . . . . Santana da Ponte P~"11S3 
..... São I- ranci sco 
..... Trés Fronteira' 

.. l"rânia 4870 
35002 Femandópolis 47 256 
..... Estrela d'Oestc 
..... F ernandópolis 
..... Guarani d"Ocste 
..... lndiapocã 
..... \ !acedónia 
..... :\ leridiano 
..... :\lira Estrela 

. Pedranópolis 
..... São João das Dua' Pontes 
..... Turmalina 
35003 Votuooranga 56 684 
..... Alvares Florence 
...... ·\meriw de l" ampos 

. Cardoso 
Cosmorama 

..... Parisi 

..... Pontes Gesta) 

..... Riolãndia 

..... \" alentim G~'lltil 

..... \" otupocanga 
35064 S.JosÉ' R.PI"'l'to 276 545 
..... Adolfo 
... .-\ltair 
.... Badv Ba .. ,itt 
.... Bálsamo 
..... Cedral 
..... C>uapiaçu 
..... Guaraci 
..... lhirá 
..... lcém 
..... Jaci 
..... José Bonifácio 
..... :\lendonça 
..... \lirassol 
..... :\lirassolândia 
..... :-.;o,·a Aliança 
..... :-.;ova Granada 

.Olímpia 
..... Onda Verde 
..... Orindiúva 

.. Palestina 
. Paulo de Faria 

..... Planalto 
. Potirendaha 

..... São José do Rio Preto 

.... Tanabi 

..... Ubarana 
.... Uchoa 

.... Zacarias 

35005 Catanduva 
... Ariranha 

.. Cajobi 
. Catanduva 

..... Catiguá 

..... Elisiário 

..... Embaúba 

..... :-;ovais 
... Palmares Paulista 

. Paraíso 
..... Pindorama 
..... Santa Adélia 
..... Severinia 

Tabapuã 
35006 AuriOama 
..... Auriflama 
..... Floreal1699 
..... Gastào Vidigal 
..... G~'11Cral Salgado 

.. Guzolândia 
.... \ lagda I 789 

..... '>ova Luzitània 

87 474 

21 664 

..... São João de lrac~ma 
35007 Nhandeara 
..... 1\lacaubal 
..... \lonções 
... 1\lonte Aprazível 

..... "ieves Paulista 

..... ~'handeard 

..... '>ipoã 

..... Poloni 

27 998 

..... Scbastianópolis do Sul 
. União Paulista 

35008 !'i ovo Horizonte 32 547 
..... lrapuã 
..... ltajobi 
..... \ larapoama 
..... "i ovo Horizonte 

Sales 
..... l"rupés 
35009 BaiTt'tos 

. Barretos 
..... Colina 
.... Colômbia 

58938 

35010 S.Joaquim Ban-d 82 630 
..... Guaíra 
.... lpuã 

..... Jaborandi 
. Miguelópolis 

... Morro Agudo 
Nuporanga 

. Orlândia 
..... Sales Oliveira 
..... São Joaquim da Barra 
35011 Ituverava 40 083 

A.ramina 
..... Buritizal 

Guará 
..... Igarapava 

. . . . . ltm·erava 
35012 J<'ranca 143 507 
..... Cristais Paulista 

Franca 
..... Itirapuã 

Jeriquara 
.. Patrocinio Paulista 

Pedregulho 
..... Restinga 
..... Ribeirão Corrente 
..... Rifaina 
..... São José da Bela Vista 
35013 Jaboticabal 170 288 
.... Bebedouro 

..... Cândido Rodrigues 

..... Fernando Prestes 

..... Guariba 
.. Jaboticabal 

..... Monte Alto 

..... Monte Azul Paulista 

..... Pirangi 4850 

..... Pitangueiras 

..... Santa Ernestina 

..... Taiaçu 

..... Taiúva 

..... Taquaritinga 
. Terra Roxa 

..... Viradouro 
Vista Alegre do Alto 

35014 Ribeirão Pl"'l'to 364 903 
..... Barrinha 
..... Brodósqui 
.... Cravinhos 

..... Dumont 
Guatapará 

. Jardinópolis 
..... Luís António 
..... Pontal 
..... Pradópolis 
..... Ribeirão Preto 

... Santa Rita do Passa Quatro 
..... Santa Rosa de Viterbo 

.. São Simão 
Serra Azul 
Serrana 

..... Sertàozinho 
35015 Batatais 
..... Altinópolis 

Batatais 
..... Cajuru 

42 242 

.. Cássia dos Coqueiros 
..... Santo Antônio da Alegria 
35016 Andradina 82 913 
..... Andradina 
..... Castilho 
..... Guaraçai 
..... Ilha Solteira 
..... ltapura 
..... Mirandópolis 
..... Murutinga do Sul 
..... Nova Independência 
..... Pereira Barreto 
..... Sud :VIennucci 
..... Suzanápolis 
35017 Araçatuba 

Araçatuba 
Bento de Abreu 

... Guararapes 

108 215 
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ANEXO 2. Relação de microrregiões, população feminina em 1991 e respectivos municípios 
Estado de São Paulo 

( Fonte: DA T ASUS) 
(continuação) 

La\mla 
Rubiacca 

Sanlo Antônio do Arac31J!!Uá 
. . . . . \ · alpara1so 

35018 BiriC!à 98 668 
.\Jto .-\Jc!!fC 
Avanhandava 

Barbosa 
Bila: 
Birigui 
Brauna 
Buntarna 
Ck"1D<.'nlina 
Coroados 

.... tiabrid \lontciro 
Glict.'Tio 

..... Lourdes 

..... Luiziània 

..... P~-náp<>lis 
.... Piacatu 
.... San!Op<>lis do Aguapci 
... Turiúha 

3!ió019 Um 6ó 401 
Caldànd1a 

Gctulina 
liua1çara 
Guatml>é 
Juho \ lcsquita 
Lms 
Prom1ssào 

Sabino 

3!ió020 Bauru 
.\gudos 
.\rcaha 

.-\r~-íüp<>lt' 

."\\at 

Balbi!li." 
Bauru 
Borcb1 
\ "abraha Paulista 
l)uartlna 
(íuarantã 

lacanga 
l.cnçoís Paulista 

l.uc1anüp<>l" 
l'Jra_1U1 
PJTatmmga 

..... Pongaí 

..... Presid~TJtc .-\lvcs 

..... Regmopolis 
l biraJara 
t·ru 

35021 Jaú 1 132 182 
Bann 12668 
Barra Boruta 
Boca ma 
BOI"llCàa 
Dms C orrcgos 
[garaçu do T 1etê 
lta_1u 

ltapUI 
Jau 
\lacatúba 
\ lineiros do Tietê 

Pcdemcira' 

220 616 

35022 Avari IH~ 

.\guas de Santa Bárbara 

.\randu 

A vare 
.... Cerqueira Cesar 

lar as 
lta1 

.... ltatinga 

Paranapanc:ma 
35023 Botuottu 
..... \nhcmbi 

Bofctc 
Botucatu 

Conchas 
Pardinho 
São \lanucl 

75 6811 

35024 Araraguara 192 058 
.... Am~'rico Brasihcnsc 
.... Araraquara 
. . . . Boa h-pt:rança do S ui 
.... Borborcma 

Dobrada 
.... lbitinga 

ltàp<>lt' 
\latão 

.. \lotuca 
:\o,·a Europa 

Rincão 
Santa Luc1a 
Tahatmga 

3!ió025 Silo ("artos 
Analánd1a 
[X.--.cal\ado 
[)ourndí> 

!bate 
Ribeirão Bonito 
São Carlos 

35026 Rio <laro 
Brota.s 7298 
("orumbatal 

lpcma l-t22 
.... ltírapina 

Rio Claro 
·1 orrinha 

35027 Limrira 
.\raras 

Concha! 
Conlctróp<>lí> 
lract.mapol is 

.... Leme 

.... Limeira 

1ll !ió06 

118 470 

208 524 

.... Santa Cruz da Conceição 
.. Santa Gcrtrudcs 

35028 Pii"'Kk-ahoo 205 833 
. \guas de São Pedro 
CapíYari 
Charqueada 
\lombuca 

I'Jracicaba 
Rafard 

.... Rio das Pedras 
. Saltinho 

Santa \lana da S..--rra 
São Pedro 
Tietê 

35029 Pirauun!ll!!!a 69 795 
Agual 
Pirassomunga 

Porto Ferreira 
... Santa Cruz das Palmeiras 

3!ió030 s.Joio 8.\"ista 
. .-\gua• da Prata 

..... Cacondc 
... Ca.a Branca 
.. Di\"inolànd1a 

Espínt..> Santo do Pinhal 

.... ltobi 
\I()COC3 
Sanlo Antõnio do Janhm 

..... São João da Boa Y JSta 

..... São José do Rio Pardo 

..... São Sd>astião da Grama 

Tambau 

Tapíratiba 

. \" arg~'"lll Grande do Sul 
35031 !\foji-!\tirim 134 178 
..... .-\rtur >-:ogueira 
..... En~>cnhciro Coelho 
..... Estiva Gcrbi 
..... ltapira 28952 

..... \loji-Guaçu 
. \loji-\lirim 
. Santo :\ntõnio de Posse 

35032 Campinas 889 707 
...... \m~'Ticana 

Campina' 
CosmüJ><>l" 
Fhas 1-au.<to 

Hohunbra 
Hortolàndia 

. . . . lndaíatuba 

Jaguariuna 
... \lontc \lor 

. >-:0\a ()dessa 

. Paulinia 
Pcdrc1ra 
Sarda Barhara d'Ocstc 
Sumarc 
\"alinhos 

..... \"inhcdí> 
3!ió033 Amparo 68 699 
..... .-\gua.' de L indóia 
.... Amparo 
..... Lindoia 
.... \fonte .\lcgn: do Sul 
..... Pedra Bela 
..... Pinhalzinh<, 

..... Serra""!!'" 

..... Socorro 

35034 llracma 53526 
..... Drac~= 
..... Junqucirüp<>lis 

\lonte Castelo 
:\oYa Guatap<>ranga 

..... Ouro \" crdc 

.... P8110f"ama 
Paulice,a 
Santa \lcrccdcs 
São João do Pau d'. \lho 
Tup; Paulista 

3!ióOJ5 Adamantina 15 192 
.-\damantioa 

..... Flora R1ca 

. Flórida Paulista 

lnúbia Paulista 
.... lrapuru 

Lucélía 
\lariapolL' 
(-,.Yaldo C nu 
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ANEXO 2 . Relação de microrregiões, população feminina em 1991 e respectivos municípios. 
Estado de São Paulo 

Fonte: DA T ASUS-

..... Pacaembu 
( continuação) 

..... Parapuã 

..... Rinópolis 

..... Sagres 
Salmourão 

35036 Pres.Prudente 245 083 
..... Alfredo Marcondes 

Alvares Machado 
..... Anhumas 
..... Caiahu 
..... Caiwi 
..... Fmilianópolis 

Estrela do ~ortc 
..... Euclides da Cunha Paulista 

.. Indiana 
..... João Ramalho 
..... :--taraoo Paulista 
..... \fartinópolis 
..... :--tirante do Paranapanema 
.... ~arandiba 
..... Piquerobi 
..... Pirapozinho 
..... Presidente Bernardes 
..... Presidente Epitácio 
.... Presidente Prudente 
..... Presidente Y enecslau 
..... Rancharia 
..... Regente Fcijó 
..... Rosana 

... Sandovalina 
..... Santo Anastácio 
..... Santo b;pcdito 
..... Taciba 
..... Tarahai 
..... Teodoro Sampaio 

35037 Tupã 51 167 
..... Bastos 
..... llcrculàndia 
.. lacri 

..... Queiroz 
..... Quintana 

Tupã 
35038 \larilia 136 502 
...... ·\I varo de Carvalho 
..... ,\1\lnlàndia 
..... Fchaporã 
..... Galia 
..... Garça 
.... l.upercio 
..... :--larilia 
..... Ocauçu 
..... Oriente 
..... Oscar Bressanc 
..... Pompéia 
..... \"era Cru7 
35039 AliSis 
..... \ssis 

.... Bora 

ll0975 

. Campos ~o,·os Paulista 
..... Càndido \lota 
..... Cruzalia 

Florinia 
..... lbirarema 
..... lepé 
..... Lutécia 
..... \laracai 
..... Palmital 

.. Paraguaçu Paulista 
..... Pedrinhas Pauli•ta 
..... Platina 

..... Quatá 

..... Tarumã 
35040 Ourinhos 118 943 
.... Bernardino de Campos 

Canitar 
. Chavantes 

.. Espírito Santo do Turvo 

Fartura 
lpauçu 
Manduri 

..... Olco 

..... Ourinhos 

..... Piraju 
Ribeirão do Sul 

..... Salto Grande 

..... Santa Cruz do Rio Pardo 
São Pedro do Turm 

..... Sarutaiá 
... Taguai 

..... Tejupá 

..... Timburi 
35041 ltape,·a 
..... Barão de Antonina 

103 691 

..... Bom Sucesso de Itararé 

..... Buri 
... Coronel !\!acedo 

..... Itabt:rá 

..... ltapcva 

..... ltaporanga 

..... Itararé 

..... ~ova Campina 
.. Riv~"TSul 

..... Taquarituba 

..... Taquarivai 
35042 lta!!l'tininga 67 111 
...... -\lambari 
..... Angatuba 
..... Campina do :--tontc ,\legrc 
.... Guareí 

..... ltapetininga 
35043 Tatui 79 623 
..... Boituva 

.. c~'"Tquilho 
..... Ccsário Lange 
..... Laranjal Paulista 
..... Pereiras 
.... Porangaba 

Tatui 
..... T orrc de Pedra 
35044 C a pão Bonito 67 240 

Apiai 
..... Barra do Chapéu 

.. Capão Bonito 
. Guapiara 

..... lporanga 

..... ltaóca 

..... ltapirapuã Paulista 

..... Ribeira 

..... Ribeirão Branco 
. Ribeirão Grande 

35045 Piedade 69108 
..... lbiúna 
..... Piedade 
..... Pilar do Sul 
..... São !\liguei Arcanjo 
.... Tapiraí 

35046 Sorocaba 
i\lwninio 

.... Araçariguama 
..... Araçoiaba da Serra 

434 320 

..... Cabreúva 
.... Capela do Alto 

lperó 
!tu 

..... Mairinquc 

..... Porto Feliz 
.. Salto 

. . . . . Salto de Pirapora 
São Roque 
Sarapuí 
Sorocaha 

..... \" otorantim 
35047 Jundiai 217 969 

. Campo Limpo Paulista 
..... ltupeva 
..... Jundiaí 
..... LoU\·eira 
..... \" árzea Paulista 
35048 Bragança SP 161 239 
..... Atibaia 
..... Bom Jesus dos Perdõ~'S 
..... Bragança Paulista 
.... ltatiba 

.. Jarinu 
... Joanópolis 

..... :--lorungaba 
. ~azaré Paulista 

..... Piracaia 
. Tuiuti 

.... Yargem 
35049 Camw Jordão 

... Campos do Jordão 
. t\lonteiro Lobato 
. Santo Antônio do Pinhal 
. São Bento do Sapucai 

35050 S.Josl' Campos 
.. Caçapava 

lgaratá 
. Jacarei 

..... Pindamonhangaha 
... Santa Branca 

..... São José dos Campos 
. Taubat.: 

..... Trcmembé 
35051 (;uardtingut'tá 

.. Aparecida 
.... Cachoeira Paulista 

. Cruzeiro 
.... Guaratinguetá 

..... LmTinhas 
.. Lorena 
.. Piquete 

..... Potim 
. Queluz 

.. Roseira 
35052 Bananal 
..... Arapei 
..... Areia' 

Bananal 

11 481 

..... São José do Barreiro 

..... Silveira' 
35053 Par./Paraitinga 31 926 
..... Cunha 

... Jambeiro 
..... Lagoinha 
..... ~atividade da Serra 

Paraibuna 
.. Redenção da Serra 

São Luis do Paraitinga 
35054 Caraguatatuba 71820 

269111 

513 247 

169 049 
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ANEXO 2 . Relação de microrregiões, população feminina em 1991 e respectivos municípios. 
Estado de São Paulo 

Fonte: DATASUS 
(continuação) 

..... C ara~tatuba 
llhabela 

.... São Scha'llião 
..... l batuha 
35055 Ruhtro 
..... Barra do Turvo 

CaJali 
C&nane;a 

Eldorado 
lguape 
llhaCompnda 
Jacupmmga 
Juqwa 
\tiracatu 
Panqucrn-Açu 

..... Reg;stro 

. . . . . Sete Barras 
350:;6 ltanlllWm 
..... ltanhaem 

ltarin 
.... \long~ 

Pedro de Tolcdo 
Pennbc 

35057 o.a..-o 
Baruen 
\ ·a,amar 
l 'arapicu1ba 
hapc\1 
Jandlra 
lka;co 

101064 

57.559 

620.2·P 

I'Irapora do Bom Jesus 
Santana de Pamaiha 

35058 'l'nmro da Rocha 122 5"12 

.... Caieirlt\ 
hancisco \lorato 
I· ranco da Rocha 
\la111porà 

35059 (;u.anjbos 

\ruJa 
liuaruJh.._-,.. 

Santa lsahe I 

433 222 

3!'itHJO Itaw.M~Ta 296 092 
('0113 

Lmbu 
I: m hu-{j lJ3IiU 
ltapcccnca da Serra 

.... Juqwtiba 
São Lourenço da Serra 
I aboão da Serra 
\ argem Grande Paulista 

35061 São Paulo 6 028 460 
D1adema 
\laua 
R1hetrão Ptrcs 
R1<> Grande da St:rra 
Santo .\ndrc 
São B.:mardo do Campo 
São C actano do Sul 
São Paulo 

J!'itl62 \loji das C~"~JZ.n ~)8 c I 'I 
Btrit iha-\brim 

..... h-rraz de \' asconcc los 

..... Gum"an:ma 

.. . .. ltaquaqueeetuba 
\ loji das Cruzes 
Poa 
Salt:sópohs 
Suz.an(\ 

35063 Santos 574 580 
..... Bcrtwga 
.... Cubatào 

..... Guarujá 

..... Praia Grande 

..... Santos 

Total 15 974 936 
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ANEXO 3 . Óbitos femininos por câncer de mama como causa básica segundo 
faixas etárias e microrregiões do Estado de São Paulo, 1991-1995. 

Fonte: DATASUS 

Microrregião idade(anos) 15-19 20-29 :D-:fl 40-49 50-59 00-00 70-79 80+ lgn. Total 

01 Jales 
02 Femandópolís 
03 Votuporanga 
04 S,José R, Preto 
05 Catanduva 
06Auriflama 
07 Nhandeara 
00 Novo Honzonte 
00 Barretos 
10 S.Joaquim Barra 
11 ltuverava 
12 Franca 
13 Jabotícabal 
14 Ribeirão Preto 
15 Batatais 
16 Andradina 
1 7 Araçatuba 
18 Birigui 
19 Lins 
20 Bauru 
21 Jaú 
22 Avaré 
23 Botucatu 
24 Araraquara 
25 São Carlos 
26 Rio Claro 
27 Limeira 
28 Piracicaba 
29 Pirassununga 
30 S,João B,Vista 
31 Moji-Mirim 
32 Campinas 
33Amparo 
34 Dracena 
35 Adamantina 
36 Pres.Prudente 
37 Tupã 
38 Marília 
39ASSIS 

40 Ourinhos 
41 ltapeva 
42 ltapetininga 
43 Tatui 
44 Capão Bonito 
45 Piedade 
46 Sorocaba 
47 Jundiai 
48 Bragança São Paulo 
49 Campos Jordão 
50 São José dos Campos 
51 Guaratinguetá 
52 Bananal 
53 Par/ Paraittnga 

(Continua) 

o 1 3 4 3 52 o 
o o o 7 55 4 3 o 
o o 3 8 11 3 5 2 o 
o 2 13 33 2fl 38 26 10 1 
o o 4 9 15 13 9 5 o 
o o 3 3 2 o 2 o o 
o o o 3 3 2 2 o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 

o 
1 

o 
o 
2 
o 
1 

o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
1 
5 
o 
1 

o 
1 

o 
1 

o 
2 
o 

1 
o 
1 
5 
2 
1 
o 
4 
o 
o 

o 
3 
6 
o 
12 
9 
23 
3 
5 
9 
4 
5 
12 
4 
o 
3 
7 
3 
4 
9 
10 
4 
9 
3 
25 
3 
2 
3 
10 
o 
5 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
27 
10 
11 
1 

30 
7 
o 
3 

6 2 9 
6 10 7 
6 11 7 
6 8 9 
13 17 11 
21 21 30 
44 49 58 
5 7 6 
7 11 5 
5 9 10 
6 7 9 
5 2 3 
24 32 34 
8 16 21 
5 5 8 
8 12 23 
16 35 38 
10 14 23 
6 9 14 
22 30 30 
19 26 23 
8 4 7 
18 19 23 
14 9 17 

128 124 137 
5 11 11 
8 5 2 
7 9 10 

21 31 19 
3 3 8 
16 17 14 
9 13 12 
16 15 20 
11 7 10 
1 3 9 

12 11 11 
1 o 

4 9 4 
41 76 41 
23 38 40 
18 28 37 
3 2 1 

62 62 59 
26 18 34 
o o 3 

2 2 

o 
7 1 
8 3 
5 4 
7 9 
13 8 
41 17 
2 2 
3 1 
6 10 
7 4 
7 2 
19 8 
13 12 
2 o 
15 11 

16 13 
15 15 
8 8 
14 7 
23 14 
6 4 
11 13 
7 4 

90 42 
9 4 
2 2 
2 3 
10 6 
6 3 
13 4 
9 o 
6 4 
6 6 

1 

10 9 
1 1 
2 o 

51 23 
19 15 
23 7 
1 o 

42 17 
14 1 
4 o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

19 
24 
32 

162 
55 
10 
11 
18 
35 
41 
32 
71 

102 
234 

25 
32 
49 
37 
25 

130 
74 
20 
72 

126 
82 
49 

112 
115 
33 
93 
55 

551 
43 
22 
34 
98 
23 
70 
46 
65 
42 
17 
57 

5 
23 

264 
147 
125 

8 
277 
100 

7 
10 
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(Continuação) 
ANEXO 3. Óbitos femininos por câncer de mama como causa básica segundo faixas 

etárias e microrregiões do Estado de São Paulo, 1991-1995. 
Fonte: DATASUS 

Microrregião idade( a nos i) 15-19 20-29 :n-39 4CM9 50-59 00-63 70-79 

54 Caraguatatuba o 2 5 6 7 5 2 
55 Registro o o 4 5 6 2 2 
56 ltanhaén o 3 5 8 5 2 
57 Osasco o 1 3) 54 65 68 37 
58 Franco da Rocha o 2 6 11 21 11 9 
59 Guarulhos o 3 28 50 52 38 22 
00 ltapecerica da Serra o 5 20 43 39 33 24 
61 São Paulo 1 38 384 875 1.155 1.175 803 
62 Moji das Cruzes o o 19 39 55 28 20 
63 Santos o 5 34 84 126 131 64 
Ignorado o o 3 1 o 
Estado de S. Paulo 3 95 856 1.943 2.464 2.470 1.615 

80+ lgn. Total 

o o 27 
o o 19 
1 o 25 

15 o 270 
5 o 65 

10 o 203 
8 o 172 

43) o 4.861 
14 176 
45 1 400 

o 7 

873 5 10.324 

Biblioteca/C IR 
fACL'LDAOE DE ~/I.ÚLlE PÚBLICA 
v:~·, 'í'f~S~!::.~•.Dr .Loê sf,.O PA!JLQ 
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ANEXO 4 . População feminina residente estimada por microrregião e faixa etária. 
Estado de São Paulo, 1993 

Fonte: DATASUS 

Microrregião idade (anos) 0-14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 -49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 + Total 

01 Jales 

02 Fernandópolls 

03 Votuporanga 

04 S.José R.Preto 

05 Catanduva 

06Auriflama 

07 Nhandeara 

08 Novo Horizonte 

09 Barretos 

10 S.Joaquim Barra 

11 ltuverava 

12 Franca 

13 Jaboticabal 

14 Ribeirão Preto 

15 Batatais 

16 Andradina 

17 Araçatuba 

18 Birigu1 

19 Lins 

20 Bauru 

21 Jaú 

22 Avaré 

23 Botucatu 

24 Araraquara 

25 São Carlos 

26 Rio Claro 

27 Limeira 

28 Pirac1caba 

29 Pirassununga 

30 S.João BV1sta 

31 Moji-Minm 

32 Campinas 

33 Amparo 

34 Dracena 

35 Adamantina 

36 Pres. Prudente 

37 Tupã 

38 Marília 

39Assis 

40 Ourinhos 

41 ltapeva 

42 ltapet1ninga 

43 Tatui 

44 Capão Bonito 

45 Piedade 

46 Sorocaba 

47 Jundiai 

48 Bragança São Paulo 

49 Jordão 

(Continua) 

20265 

13835 

16534 

80383 

20CJ59 

6736 

7662 

9438 

18178 

26895 
12346 

46794 

55178 

114712 

13318 

24952 

32204 

29500 

19999 

00166 

41163 

21912 

24114 

€0812 

34178 

2€082 

68353 

64865 
2199:) 

55809 
42801 

280161 

20385 

15979 

21855 

76642 

15218 

42110 

34572 

37416 

37368 

22861 

20074 

27370 

26219 

146127 

68391 

52941 

9309 

6891 

4640 
5386 

25927 

8050 
2227 

2562 

3018 

5685 

8000 
3819 

14433 

16489 

33500 
3807 

8987 
10685 

10222 

6361 
21322 

12867 

6572 

7455 

18€08 

10754 

8136 

20311 

19€05 
6787 

16442 

12730 

86565 

6247 

5320 

7241 

25319 

5021 

13639 

11019 

11831 

10790 

6676 

7733 
7403 

7548 
43100 

20724 

16201 

2922 

12064 10213 

8476 7200 

10191 

52894 

10079 

3946 

4897 

5672 
10764 

15417 

7125 

28735 

32018 

68743 

7398 

15222 

20319 

8733 
45361 

13364 

3163 

4207 

4866 

9133 

12920 

6215 

23584 
26289 

60967 
6576 

12504 
17151 

18752 15239 

11401 9763 

40112 34626 

24162 20535 

11062 9E05 

13412 11515 

36179 30587 

20575 17629 

15718 13545 

40740 34509 

38340 32724 

12868 10976 

31631 20010 

25403 21993 

179138 155863 

11800 10633 

9189 7838 

12839 10712 

47418 36704 

9201 7507 

24527 20997 

20836 16593 

20766 17447 

18265 14500 

11848 10104 

14498 12207 

11189 8431 

12951 9680 
84032 70480 

40805 36537 

29727 25274 

5288 4062 

77'J5 

5293 

6622 

32101 

9513 

2320 

3239 

3533 
6527 

8881 

4438 

15579 

18011 

40711 

4531 

9300 
12152 

10883 

7067 
23390 

13579 

6452 

8124 

20533 
11896 

9911 

22140 

22942 

7752 

18246 

14281 

97381 
7581 
5831 

8179 

25895 

5506 
14494 

11829 

12920 
9670 

6855 

8839 

5978 

6548 

0012 

3854 
4859 

23824 

7000 

1742 

2603 
2007 

4911 

0073 

3337 

10639 

13167 

28497 
3382 

fXE:J7 

8764 

7sa:l 

5680 
17514 

10812 

4876 

6367 
14943 
8928 

7456 

15367 
15951 

5002 
13947 
9936 

65400 

5952 

4705 

6687 
18644 

4324 

10793 
9CXX) 

9500 
7000 

4943 
6426 

4178 

4002 
45145 31193 

23480 10013 

17312 12484 

2619 1874 

3840 
2007 

3265 

16816 

5682 

1000 

1780 

2074 

3457 

4164 

2244 

6761 

9876 

20235 

2583 
4147 

0045 
5619 
4225 

13021 

8152 

3484 
4798 

10974 

6819 

6111 

11107 

12020 

4305 

10942 

7008 

44400 
4746 

:n:B 
4613 

12451 

3065 
8089 

6500 

6897 

4894 

3618 

4853 
2712 

3111 

22449 

11433 

9232 

1222 

1966 

1408 

1645 

8493 

2947 

502 
9XJ 

1050 
1865 

2094 

1150 

3287 

5099 
10202 
1~ 

2193 

3094 
2747 

2212 

6581 

4323 

1778 

2634 

5620 

3765 

3358 
5259 

6201 

2129 

5805 

3498 
21622 

2619 

1431 

2411 

5900 

1510 
4(XX) 

3196 

3508 
2316 

1841 

2508 
1200 

1407 

766 00.812 

464 47.927 

588 57.823 

3275 289.074 

1146 00.440 

213 21.947 

300 28.219 

376 32.724 

687 61.207 

758 85.262 

454 41.128 

1278 151.000 

1925 178.052 

3959 381 .595 

508 43.407 

827 84.529 

1183 111.597 

1 076 1 01 .947 

843 67.551 

2397 228.129 

1680 137.273 

596 66.337 

999 79.418 

2234 200.400 

1566 116.110 

1232 91.549 

1811 219.597 

2288 214.936 

750 73.249 

2203 181.935 

1341 138.991 

7688 938.218 

1002 70.965 

000 53.991 

882 75.419 

2343 251 .385 

642 51.994 

1552 140.201 

1165 114.710 

1295 121.640 

754 105.695 

623 00.300 

847 83.985 

362 68.883 

400 72.654 

10767 3831 457.184 

5593 2064 225.040 

4663 1746 100.580 

570 182 28.048 
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(continuação J 

Anexo 4 . População feminina residente estimada por microrregião e faixa etária. 
Estado de São Paulo, 1993 

Fonte :DATASUS 

M1croegião I idade (anos) 0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-5S 00-63 70-79 80+ Total 

50 S.José Campos 174978 51585 100765 88551 54517 3182S 21975 10746 3854 538.80C 

51 Guaratinguetá 53806 16574 D373 26551 18292 12431 0022 4500 1637 173.84€ 

52 Bananal 3920 1131 1001 1497 1065 841 671 327 123 11.562 

53 Par/Parait1nga 11278 3297 5475 4024 3032 230C 1682 786 261 32.204 

54 Caraguatatuba 26737 7893 14017 11288 6353 438é ~ 1372 529 76.26€ 

55 Reg1stro 39969 11040 16880 13254 9281 654E 4478 2140 834 104.421 

561tanhaém 21165 6074 9700 8335 5916 4331 3320 1501 49) 60.841 

57 Osasco 220227 64948 127847 106175 63416 3541e 200J6 8714 2771 650.422 

58 Franco da Rocha 4706€ 12542 23472 21131 12346 674( 4382 1946 500 131215 

59 Guarulhos 151101 45117 89405 7'3J37 45499 2595S 15773 6716 2148 456.8a: 

60 ltapec.Serra 111873 32425 60756 51250 29882 15712 9266 3887 1251 316.302 

61 São Paulo 1715119 548396 11 76284 1041588 630466 45544C 322631 155522 58458 6.163.964 

62 Moji das Cruzes 150935 43363 81260 67599 40709 246JE 15840 6395 2280 433.593 

63 Santos 168791 53378 105079 94568 65518 47258 34559 17306 6540 592.007 

Total 4 964.19 1.535.53 3.068.53 2 649.100 1.750.63 1.181.54 83138 40.481 149634 16.534.544 
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ANEXO 5 . Óbitos femininos totais e mal-definidos segundo microrregiões 
do Estado de São Paulo -1991-1995 

Fonte: DATASUS 
-

Óbitos % Total de %de óbitos 
Feminmos Óbttos óbitos femininos 

Mtcroregião mal definidos femminos Mal def, 
01 Jales 243 38,9 4.505 13,4 

02 F ernandópolis 194 39.1 3.003 16,7 

03 Votuporanga 152 37,6 3.753 9.9 

04 S José R.Preto 732 41,2 18.584 9,9 

C6 Catanduva 166 38.0 6.178 6,7 

06 Auríflama 51 38.1 1.200 9.6 

07 Nhandeara 72 38.1 1.813 10,0 

08 Novo Honzonte 66 42,0 2091 7,8 

09 Barretos 242 41,4 4.&>6 13,1 

10 S.Joaqu1m Barra 269 40,3 5.264 12,6 

11 ltuverava 65 39,3 2.757 14,1 

12 Franca 452 36,8 8.613 12.8 

13 Jabot1cabal 379 37,9 11.446 8.3 

14 R1be1rão Preto 216 35,9 23.635 2,3 

15 Batata1s 44 33.6 2.862 3,8 

16 Andradma 268 39.8 5076 13.4 

1 7 Araçatuba 306 39.6 6.991 11,1 

18 B1ngu1 364 39,5 6.200 14.9 

19 Lins 338 43,0 5.088 16.2 

20 Bauru 482 41,2 15.299 7,9 

21 Jaú 23J 35.3 9:nl 6.2 

22 Avaré 224 40.7 4.847 11.2 

23 Botucatu 161 36.8 5.597 6.9 

24 Araraquara ::u5 38.9 12.846 5.9 

25 São Carlos 332 41,7 7528 10.6 

26 R1o Claro 322 46,5 6.756 11,5 

27 L1me1ra 495 36.2 13.822 9.0 

28 P1rac1caba 564 40,1 14.297 9.8 

29 Pirassununga 166 42,9 4.969 8.1 

3J S.João B.Vista 454 39.0 12.925 8.5 

31 MOJI-Minm 349 39.3 9.156 9.5 

32 Campinas 1478 39,4 52.586 7,1 

33 Amparo 143 42,4 5276 6.4 

34 Dracena 188 38,7 3.374 13.9 

35 Adamantlna 343 44,7 4.981 16.8 

36 Pres.Prudente T15 39,6 14.686 130 

37 Tupã 163 47,0 3.354 11,8 

38 Marília 476 39,1 9.366 12.3 

39 Assis 413 38,1 7.779 13,5 

40 Ourínhos 520 40,3 8 744 14,3 

(continua) 
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( Cont1nuação) 

ANEXO 5 . Óbitos femininos totais e mal-definidos segundo 
microrregiões do Estado de São Paulo -1991-1995, 
Fonte: DATASUS 

Total %de óbitOS 
Microregião Fem1n1nos % de óbitos de fem1n1nos 

Mal defimdos Femininos ÓbitOS mal def1n1dos 
41 ltapeva 612 41.3 8066 18,3 

42 ltapetin1nga 29J 44,2 5.016 13.5 

43 Tatu i 181 37,9 5.833 7,2 

44 Capão Bonito 513 43,9 4.692 25.9 

45 Piedade 210 40,7 4.973 10.5 

46 Sorocaba 791 39.4 30.107 6,5 

47 Jundiai 178 48.8 14.500 3.0 

48 Bragança SP 468 44.7 12.379 9.2 

49 Campos Jordão 100 31.6 2.163 13,7 

50 S.José Campos 850 37.8 30.302 6,9 

51 Guaratinguetá 335 38,5 12.499 6.3 

52 Bananal 28 35.0 768 9,1 

53 Par./Paraitinga 158 36.5 2.163 18,9 

54 Caraguatatuba 250 36.4 5.139 13,6 

55 Registro 673 40,5 6.950 26.0 

561tanhaém 268 33.5 4.886 15,5 

57 Osasco 301 42.3 36.943 2.2 

58 Franco da Rocha 97 39.6 8.679 2.9 

59 Guarulhos 299 45.9 27.500 2.8 

60 ltapec.Serra 484 41.1 18.715 7.1 

61 São Paulo 3.106 41,0 393.123 2.0 

62 MOJI das Cruzes 957 39.2 27.420 8.9 

63 Santos 2.039 42.3 44.877 11,3 

00 Ignorado - SP 107 13,1 10.059 8,0 

Total 26606 39.8 1 069188 6.3 
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ANEXO 6 Coeficientes de mortalidade por câncer de mama feminino específicos por faixa etária, 
segundo microrregiões do Estado de São Paulo 1991-1995 

Fonte: DA T ASUS 
Fa1xa etánas (Anos) 1!:r19 20-29 3)..~ ~ 50-59 00-00 70-79 80+ ( 1) ( 2) ( 3) (4) 

M1crorr lã O 

01 Jales 0.0 1.7 2.0 7.7 13.3 15.6 50.9 52.2 5.4 7,7 8.4 5.8 
02 Femandopol1s 0.0 0.0 0.0 26.5 26.0 37.1 56.8 129.3 10.0 14.1 16 111 
03 Votuporanga 0.0 0.0 6.9 24.2 45.3 18.4 €0.8 68.0 11.1 15.5 16.8 11.6 
04 S.Jose R Preto 0.0 0.8 5.7 20.6 32.7 45.2 61.2 61.1 11.2 15.5 14.8 11.8 
!E Catanduva 0.0 0.0 6.0 18.9 ~.5 45.8 61.1 87.3 12.2 17.1 18.0 12.4 
06Aunflama 0.0 0.0 19.0 25.9 23.0 0.0 79.7 0.0 9.1 13,2 14.3 9.8 
07 Nhandeara 0.0 0.0 00 6.2 23.1 33.7 44.4 100.4 7.8 10.7 11.0 7.6 
00 Novo Honzonte 0.0 0.0 0.0 34.0 14.8 86.8 0.0 53.2 11,0 15.5 17.4 12.0 
09 Barretos 0.0 1.9 6.6 18.4 40.7 40.5 75.1 29.1 11.4 16.3 17.9 12.3 
10 S.JoaqUim Barra 0.0 0,0 9.3 13,5 36.2 33.6 76.4 79.2 9,6 14.1 16,6 11 4 
11 ltuverava 0.0 0.0 0.0 27.0 48.0 80.2 87.0 176,2 15.6 22.2 25.4 17.5 
12 Franca 0.0 1.4 10,2 16,7 32.0 32,5 42.6 140,9 9.4 13.6 16.4 11.3 
13 Jabohcabal 0.0 0,0 6,9 23.3 31,9 €0,8 51.0 83.1 11,5 16,6 19,0 13.1 
14 R1be1rão Preto 0.6 0.3 7,6 21,6 34.4 57,3 80.4 85.9 12,3 17,5 20,3 14.0 
15 Batata1s 0.0 0.0 9.1 22.1 41.4 46.5 3J,7 78.7 11.5 16,6 17.4 12.4 
16 Andrad1na 0.0 0,0 8.0 15,1 34.4 24,1 27.4 24,2 7,6 10,7 12,5 8,6 
17 Araçatuba 0.0 0,0 10.5 8,2 20,5 33,1 38,8 169,1 8,8 12,3 13,4 9,3 
18 Bmgui 0.0 0,0 5.3 11,0 17,7 32,0 51,0 74.4 7,3 10,2 11,7 8.1 
19 Lins 0.0 1.8 10.2 14.2 7,0 14.2 63,3 47.5 7.4 10,5 10,5 7.2 
20 Bauru 0.0 0.0 6,9 20.5 36,5 52.2 57.7 66.8 11.4 16.4 18,3 12.6 
21 Jaú 0.0 0.0 3,9 11.8 29.6 51,5 €0.1 142.9 10,8 15.4 16.5 11.4 
22 Avaré 0.0 0.0 0.0 15.5 20.5 45.9 22.5 0.0 6,0 9.0 11,0 7.6 
23 Botucatu 0.0 0.0 5.2 19.7 37.7 95.9 113.9 220.2 18.1 26.0 27.1 18.7 
24 Araraquara 0.0 0.6 4.6 15.6 46.8 69,3 56.9 116.4 12.6 18,0 20.9 14.4 
25 São Carlos 0.0 1.0 3.4 16.8 314 67.5 79.7 191.6 14.1 20.0 20.9 14.4 
26 R10 Claro 0.0 0.0 5.9 12.1 24.1 45.8 47.7 129.9 10.7 15.0 14.9 10.3 
27 Ume1ra 0.0 0.0 5.2 19.9 ~.0 54.0 53.2 77.3 10.2 14.8 18.4 12.7 
28 P1rac1caba 0.0 0.0 6.1 16.6 32.6 38.3 74.2 122.4 10.7 15.3 17.1 11.8 
29 Pirassununga 0.0 0.0 7.3 20.6 14.1 32.5 564 106.7 9.0 12.9 14.0 9.7 
3J S.João B.V1sta 0.0 00 6.7 19.7 27.3 42.0 37.9 118.0 10.2 14.8 15.8 10.9 
31 MOJI-Mirlm 0.0 0.8 2.7 19.6 18.1 48.5 40.0 59.7 7.9 11.4 14.0 9.6 
32 Campmas 00 0.6 3.2 26.3 37.9 61.7 83.3 109.3 11.8 16.8 17.6 15.0 
33 Amparo 00 00 56 13.2 37.0 46.4 68.7 79.8 12.1 17.0 17.0 11 7 
34 Dracena 0.0 2.~ 5.1 27.4 21.3 12.9 28.0 66.7 8.2 11.6 12.4 8.6 
35 Adamant1na 00 0.0 5.6 17.1 26.9 43.4 16.6 68.0 9.0 12.7 13.6 94 
36 Pres Prudente 0.0 0.4 5.5 16.2 33.3 3J.5 33.5 51.2 7.8 11.2 13.5 9.3 
37 Tupã 0.0 0.0 0.0 10.9 13.9 52.2 79.5 93.5 8.9 12.5 13.8 9.5 
38 Marília 0.0 0.8 4.8 22.1 31.5 34.6 65.0 51.6 10.0 14.3 16.1 11 1 
39 ASSIS 0.0 00 3.6 15.2 28,9 36.9 56.3 0.0 8.0 11.5 13.2 9.1 
40 Ounnhos 0.0 1.9 2.3 24.8 31.4 58.0 34.2 61.8 10.7 15.4 17.5 12.1 
41 ltapeva 0.0 0.0 2.8 22.8 19.8 40,9 51.8 159.2 8.0 12.3 15.7 10.8 
42 ltape!lnmga 0.0 1.7 2.0 2.9 12.1 49.8 10.9 32.1 4,9 7.3 8.8 6.1 
43 Tatui 0.0 1.4 4.9 27.2 34.2 45.3 79,7 212.5 13.6 19.7 21.5 14.8 
44 Capão Bonito 0.0 0.0 2.4 3.4 4,8 0,0 15.9 55.3 1,5 2.4 3,1 2.1 
45 P1edade 0.0 1,5 6.2 12.2 38.4 25,7 28,4 0.0 6,3 9,9 12.4 8,6 
46 Sorocaba 0.0 1.2 7,7 18,2 48,7 36,5 94,7 120.1 11.6 17,0 20.7 14,3 
47 Jund1aí 0.0 1.0 5.5 19,6 47,5 70.0 67.9 145.4 13.1 18,8 22.9 15,8 
48 Bragança São Paulo 0.0 0,7 8.7 20.8 44,9 80,2 98.7 80.2 14,7 21,4 24,7 17.1 
49 Campos Jordão 0.0 0.0 4,9 22,9 21,3 16,4 35,1 0.0 5,7 8.5 10.8 7.5 
50 S.José Campos 0.4 0.8 6.8 22.8 39.0 53.7 78.2 88.2 10,3 15.2 20,6 14.2 
51 Guarat1nguetá 0.0 0.0 5.3 28.4 29,0 75.4 61.4 12.2 11.5 16.7 19.7 13.9 
52 Bananal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.4 244.7 0.0 12.1 18.3 19.7 13.6 
53 Par/ Parart1nga 0.0 3.7 14.9 6.6 16.9 23.8 0.0 76.6 6.2 9.6 10.3 7.1 

(Continua) 
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Anexo 6 . Coeficientes de mortalidade por câncer de mama feminino específico por faixa etária e 
segundo microrregiões do Estado de São Paulo 1991-1995, 

Fonte: DATASUS 
Faixa etárias (anos) 15-19 20-29 ::D-39 40-49 50-59 00-00 70.79 80+ ( 1) ( 2) (3) (4) 

Microrregião 

54 Caraguatatuba 0,0 2,9 8,9 17,3 31.9 32,4 29,2 0,0 7,1 10,9 13,9 9,6 
55 Registro 0,0 0,0 6,0 10,8 18,3 8,9 18,7 0,0 3,6 5.9 7,0 4,9 
561tanhaen 0,0 2,1 7,2 16,9 36,9 3J,1 26,7 40,8 8,2 12,6 14,3 9.8 
570sasco 0,0 0,2 5,7 17,0 36,7 65,1 84,9 108,3 8,3 12,6 20,6 14.2 
58 Franco da Rocha 0,0 1,7 5,7 17,8 62,3 50,2 92,5 100,5 10,0 15,6 24,2 16.7 
59 Guarulhos 0.0 0,7 7,5 22,0 40,1 48,2 65,5 93,1 8,9 13,3 19,6 13.5 
60 ltapec da Serra 0,0 1,7 7,8 28,8 49,6 71,2 123,5 127,9 10,9 16,8 27,7 19.1 
61São Paulo 0,0 0,7 7,4 25,4 50,7 72,8 103,3 147,1 15,8 21,9 26,5 18,3 
62 Mogi das Cruzes 0,0 0,0 5,6 19.2 44,7 35,4 57,2 122,8 8,1 12.5 18,0 12,4 
63 Santos 0.0 1,0 7,2 25,6 53,3 75.8 74,0 137,6 16,5 23,1 25,8 17,8 

Estado de São Paulo 0,0 0,6 6,5 22.2 41,7 59,5 79,8 116,7 12,5 17,9 21,8 15,0 

( 1) Coef1c1ente bruto por 100.000 mulheres/ano em todas as idades 

(2) Coef1c1entes brutos por 100.000 mulheres/ano com 15 anos e mais 

(3) Coef1c1entes por 100.000 mulheres/ano com 15 anos e ma1s padronizados pela população 

mundial 

( 4 )Coef1c1ente por 100 000 mulheres/ano por todas as 1dades padronizado pela população mundial 
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ANEXO 7. Coeficientes de mortalidade padronizados (por 100 000 mulheres/ano) por 
padronização direta, erro padrão e intervalos de confiança 
segundo microrregiões do Estado de São Paulo, 1991-1995 

1 

2 

3 

4 

5 

-Fonte: DATASUS 

Microrregiões 

Jales 

Femandópohs 

Votuporanga 

S.José R Preto 

Catanduva 

6 Auríflama 

7 Nhandeara 

8 Novo Horizonte 

9 Barretos 

10 S.Joaquim Barra 

11 ltuverava 

12 Franca 

13 Jaboticabal 

14 Ribeirão Preto 

15 Batatais 

16 Andradina 

1 7 Araçatuba 

18 BlnQUI 

19 L1ns 

20 Bauru 

21 Jaú 

22 Avaré 

23 Botucatu 

24 Araraquara 

25 São Carlos 

26 RIO Claro 

27 L1me1ra 

28 P1rac1caba 

29 Pirassununga 

30 S João B.Vista 

31 MoJi-Mirím 

32 Camp1nas 

33 Amparo 

34 Dracena 

35 Adamantina 

36 Pres Prudente 

37 Tupã 

38 Marília 

39 Assis 

40 Ounnhos 

41 ltapeva 

42 ltapetimnga 

43 Tatui 

44 Capão Bonito 

45 Piedade 

46 Sorocaba 

47 Jundiai 

48 Bragança São Paulo 

49 Campos Jordão 

50 S.José Campos 

(Continua) 

óbitos 

19 

24 

32 

161 

55 

10 

11 

18 

35 
41 

32 

71 

102 

234 

25 

32 

49 

37 

25 

129 

74 

20 

72 

126 

81 

49 

112 

115 

33 

93 

55 

551 

43 

22 

34 

00 

23 

70 

46 

65 

42 

17 

57 

5 
23 

264 

147 

125 

8 

277 

coeficiente 

Padronizado 

7.0 

13.0 

14.2 

14.2 

14.8 

13.4 

8,7 

13.6 

14.9 

14,0 

20,1 

14,2 

15,6 

16,7 

15,1 

10.6 

11,7 

9,7 

9.5 

15.1 

13.4 

8.5 

21,8 

16.8 

16,9 

12,3 

15.0 

14.2 

11.9 

13.2 

11,3 

17,5 

13,8 

10,8 

11.2 

11,2 

10,8 

13,3 

10,7 

14,2 

12,9 

7,0 

17,9 

2.8 

10.4 

17.3 

18,6 

20.2 

9,2 

17,0 

Erro 

Padrão 

1,6 

2.7 

2.5 

1.1 

2.0 

4.2 

2.6 

3,2 

2.5 

2,2 

3,6 

1,7 

1,5 

1,1 

3,0 

1,9 

1,7 

1.6 

1,9 

1,3 

1,6 

1,9 

2.6 

1.5 

1.9 

1,8 

1.4 

1.3 

2.1 

1.4 

1,5 

0,7 

2.1 

2,3 

1,9 

1.1 

2,3 

1,6 

1,6 

1,8 

2.0 

1,7 

2.4 

1.3 

2.2 

1.1 

1.5 

1.8 

3.3 

1.0 

Intervalo de confiança 

MIN MAX 

4,2 10,9 

8,3 19,3 

9.3 19.1 

12,0 16,4 

10,9 18,8 

6.4 

4,3 

8,0 

9,9 

10,0 

13,7 

10,9 

12,6 

14,6 

9,7 

6,9 

8,4 

6.6 

6.1 

12.5 

10,3 
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ANEXO 7. Coeficientes de mortalidade padronizados* (por 100 000 mulheres/ano), erro padrão 
e intervalos de confiança segundo microrregiões do Estado de São Paulo, 1991-1995 
Fonte: DATASUS 

coeficiente Erro Intervalo de conf1ança 

Microrregiões Óbitos Padronizado Padrão MIN MAX 

51 Guaratinguetá 100 16,2 1,6 13.0 19,4 

52 Bananal 7 15,0 5,7 6,0 ~.9 

53 Par/ Paraitinga 10 9,8 3,1 4.7 18.1 

54 Caraguatatubas 27 12,0 2,3 7,9 17,5 

55 Registro 19 6.2 1,4 3,8 9,7 

56 ltanhaen 25 12,2 2,4 7,9 18.0 

57 Osasco 270 16,7 1,0 14,7 18,8 

58 Franco da Rocha 65 19,9 2,5 15,0 24,8 

59 Guarulhos 203 16,3 1,2 14,0 18,6 

60 ltapecerica da Serra 172 22,8 1,8 19,3 26,3 

61 São Paulo 4.861 21,7 0,3 21,0 22,3 

62 Mogi das Cruzes 175 14,9 1,1 12,7 17,1 

63 Santos 490 21,1 1,0 19,2 22,9 

TOTAL 10.313 17,9 0,2 17,5 

* Padronização direta segundo população feminina do Censo de 1991. 
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ANEXO 8 . Coeficientes de mortalidade por câncer de mama feminino padronizados 
segundo faixas etárias escolhidas, por microrregiões do 
Estado de São Paulo, 1991-1995 

Fonte: DATASUS. 

F a1xa etana de 15 a 44 anos Fa1xa etána de 55 anos e ma1s 

Intervalo de Confiança Intervalo de Conf1ança 
Microrregião coefiCiente Erro padrão Min Max coeficiente Erro Padrão Min Max 

01 Jales 2.5 1,2 0,7 6,4 126,8 36,6 65,5 221,4 
02 Femandópoils 3.5 1,7 1 .o 9,0 203,2 56,4 108.2 347,5 
03 Votuporanga 3.6 1,6 1,2 8.3 181,3 48,4 99,1 304.1 
04 S José R Preto 4.6 0.8 3.0 6.2 228.4 24,0 183.9 280,5 
05 Catanduva 4,7 1,5 2.3 8,7 229,3 41,2 148.6 310,1 
06 Auriflama 7.8 3,9 2.1 20.0 116,2 67,2 23,8 340,0 
07 Nhandeara 0,0 0,0 0,0 0.0 189,2 67,0 81,5 373,0 
08 Novo Honzonte 5.1 2.6 1.4 13,1 253,5 73,2 130,9 442,9 
09 Barretos 4,9 1,8 2,0 1 O, 1 266.5 56,9 167,0 403,6 
10 S.Joaqu1m Barra 4,9 1,6 2.4 9,1 265,3 52.0 173,3 388.7 
11 ltuverava 4.1 2.0 1.1 10.5 427.4 89,1 270.9 641.3 
12 Franca 6.5 1,3 4.2 9,7 228,9 37,7 155,1 302,7 
13 Jaboticabal 4,4 1 ,O 2,6 6,9 275,8 34,5 208,2 343,5 
14 Ribeirão Preto 4.7 0,7 3,4 6,1 291,5 24,7 243,2 339,8 
15 Batata1s 4.8 2.2 1,6 11,2 235,4 63.0 128,6 395.2 
16 Andrad1na 3.9 1.4 1,7 7,8 138,8 37,1 75.9 232,9 
1 7 Araçatuba 4.1 1.2 2.0 7.2 213,1 38,3 138,1 288.2 
18 B1rigui 2.5 1 .O 0,9 5,4 189.0 37.8 122,3 279,0 
19 L1ns 5.8 1,9 2.7 11 '1 128,2 35,6 68,2 219,3 
20 Bauru 4.7 0,9 3,0 6,9 265,2 29,5 207,5 323,0 
21 Jaú 1.6 0.7 0.5 3.7 255,8 35,9 196.8 314.8 
22 Avaré 2.0 1 '1 0.4 5.8 169.2 45,2 92,5 283.9 
23 Botucatu 4,3 1.5 1.9 8.6 452.7 61,8 331.7 573.8 
24 Araraquara 3.4 0,8 1,7 5,0 334,2 35,9 263,9 404.5 
25 São Carlos 29 1.0 1,3 5.7 357,7 46.0 267,6 447,9 
26 R1o Claro 2.3 1 .O 0,8 5,4 239,0 40,6 159,5 318,5 
27 L1me1ra 3.8 0,9 2,3 5,9 249,6 31,5 187.9 311,2 
28 P1rac1caba 3.4 0,8 2.0 5.5 249,6 29,6 191,5 307.7 
29 P1rassununga 29 1,3 0.9 6,7 202.9 45,4 123.9 313,4 
30 S.João B V1sta 4.0 1 .O 2,4 6,5 217.8 28.9 161 '1 274,4 
31 Moji-Minm 3.6 1 .O 1,8 6,2 187,7 33,7 121,6 253.8 
32 Campinas 3.1 0.4 2.4 3,8 319,5 17,6 285,1 354,0 
33 Amparo 4.2 1.6 1,7 8,6 270,6 48,7 175,0 366.1 
34 Dracena 4.8 2.0 1,8 10.5 97,7 36,9 39,3 201,4 
35 Adamantlna 4.0 1,5 1,6 8,3 170,7 39.2 102,8 266.6 
36 Pres.Prudente 3.6 0.8 2.2 5.5 183.0 24.9 134,2 231.8 
37 Tupã 1.7 1.2 0,2 6,1 258.7 59,4 155,7 404.1 
38 Marília 4.2 1,1 2,3 7,1 227,7 34,7 159,6 295.8 
39 Assis 3.4 1 '1 1,6 6,5 184,1 34,8 122,4 266.1 
40 Ounnhos 4.6 1,3 2.5 7,9 226,7 37,3 153,6 299,7 
41 ltapeva 2.2 1 .O 0,1 5.1 236,5 46,5 154,3 346,8 
42 ltapetm1nga 1.3 09 0.2 4.6 141 '1 40,8 72.9 246.6 
43 Tatuí 5.7 1.7 2.9 10,2 309.2 52.3 206.7 411.8 
44 Capão Bonrto 0.7 0.7 0.0 4,1 50,2 29.1 10,1 147,1 
45 P1edade 5.7 1,7 2,9 10.2 123,6 41,3 56,4 234,8 
46 Sorocaba 4.7 0,7 3,4 6,0 311,4 24,6 263.1 359.7 
47 Jund1aí 3.7 0,8 2.3 5.7 362.7 37,0 290.2 435.3 
48 Bragança SP 4,8 1 '1 2.9 7,4 389,6 42.5 306,3 473,0 
49 Campos Jordão 3.1 2.2 0,4 11 ,4 69,7 49,3 8,4 251.6 
50 S.José Campos 4.0 0.5 2.9 5.0 285.1 23,7 238.7 331.6 

(continua) 
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ANEXO 8 . Coeficientes de mortalidade por câncer de mama feminino padronizados segundo 
faixas etárias escolhidas, segundo microrregiões do Estado de São Paulo, 1991-1995 

Fonte: DATASUS 

IFa1xa etaria de 15 a 44 anos !Faixa etária de 55 anos e ma1s 
Intervalo de Confiança Intervalo de Conf1ança 

M1crorreg1ão coeftcoente Erro padrão Mon Max coeftciente Erro Padrão Min Max 

51 Guaratmguetá 4.3 1,0 2.6 6,8 259,4 35.0 190,8 328.0 
52 Bananal 0.0 0,0 0.0 0.0 445,4 168,4 178,9 918.0 
53 Par./Para1tinga 7,5 3.3 2,4 17.4 131,6 58,9 42.7 307,2 
54 Caraguatatuba 5.8 1,8 2,8 10,6 124,9 41,7 57.0 237,2 
55 Reg1stro 2.9 1,2 1 ,1 6,3 57,8 23.6 21,2 125,8 
561tanhaém 5.2 2.0 2.1 10.8 194.0 51,9 106.0 325.8 
57 Osasco 3,4 0.5 2,6 4,4 319.5 26.5 267.6 371,4 
58 Francc da Rocha 3.8 1.1 2.0 6,6 362.8 61.7 241,9 483.7 
59 Guarulhos 5.2 0.7 3.9 6.6 265.4 27.8 210.8 319.9 
60 ltapec Serra 5.7 0.9 4.0 7,4 426,8 45,8 336.9 516.6 
61 São Paulo 4.9 0.2 4.6 5.3 397.1 7,3 382,8 411.5 
62 MOJI das Cruzes 3,4 0,6 2,3 4,6 254,5 26,9 201,7 307,3 
63 Santos 5.7 0,6 4,5 6.9 371,8 21,4 329,8 413,8 
Total 4,4 0,1 4,2 4.6 319.8 4,1 311,9 327,8 
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ANEXO 9 Taxas de urbanização, densidades populacionais femininas em 1991 e taxas 
padronizadas de mortalidade por câncer feminino segundo microrregiões do Estado de 
São Paulo 1991-1995 

Fonte:DATASUS-IBGE 
Taxa de Densidade Coeficiente de 

M1crorreg1ão Urbamzação 
Populacional mortalidade 

femmma Padromzado* 

01 Jales 74,90 17,8 7.0 
02 Fernandópolis 81,0 17,1 13.0 

03 Votuporanga 84,1 18.1 14.2 
04 S,José R,Preto 89,2 27,8 14,2 

05 Catanduva 89,6 39,7 14,8 
06 Aunflama 73,6 9,5 13,4 

07 Nhandeara 75,5 13,9 8,7 
08 Novo Honzonte 75,3 13,4 13,6 
09 Barretos 91,8 22,5 14,9 
1 O S,Joaqu1m da Barra 87,4 15,0 14,0 
11 ltuverava 87,4 20,6 20,1 
12 Franca 92,3 43,9 14,2 
13 Jabot1cabal 89,4 37,8 15,6 
14 R1be1rão Preto 95,0 63,5 16,7 
15 Batata1s 82,0 14,1 15,1 
16 Andradma 85.6 12,3 10.6 
17 Araçatuba 91,9 20,6 11.7 
18 B1ngu1 86,6 22.6 9,7 
19 Lins 82,6 16.8 9,5 
20 Bauru 91,8 26,8 15,1 
21 Jau 89.5 34,1 13.4 
22 Avaré 80.3 11,2 8.5 
23 Botucatu 87.9 18,1 21.8 
24 Araraquara 89.3 32.0 16.8 
25 São Carlos 90.5 36,4 16.9 
26 R1o Claro 91,5 31 '1 12.3 
27 L1me1ra 87,9 95,0 15.0 
28 P1rac1caba 91,6 56,7 14,2 
29 Pirassununga 87,8 42,1 11.9 
30 S.João B,V1sta 77,9 33,5 13,2 
31 MOJI-Minm 86,7 59,3 11,3 
32 Camp1nas 96,2 304,3 17,5 
33 Amparo 72,5 43,6 13,8 
34 Dracena 80,8 18,9 10,8 
35 Adamantina 76,5 20,6 11,2 
36 Pres, Prudente 84,9 14,4 11,2 
37 Tupã 85,2 22,5 10,8 
38 Marília 85,7 28,8 13.3 
39 ASSIS 85,9 16,4 10,7 
40 Ounnhos 79,7 21,8 14.2 
41 ltapeva 71.4 13,8 12.9 
42 ltapetm1nga 79,5 18.6 7,0 
43 Tatuí 84,9 37,4 17,9 
44 Capão Bon1to 51,3 10,5 2.8 
45 P1edade 47,3 17,4 10.4 
46 Sorocaba 91,8 108,8 17.3 
47 Jund1aí 92,7 280,4 18.6 
48 Bragança São Paulo 84,8 54.1 20,2 
49 Campos Jordão 82,3 27,9 9,2 
50 S,José Campos 95,2 133,2 17,0 

• Coef1c1ente por 100 000 mulheres/ano, 



A-19 

(Continuação) 

ANEXO 9.Taxas de urbanização, densidades populacionais femininas em 1991 e taxas 
padronizadas de mortalidade por cãncer feminino segundo microrregiões do 
Estado de São Paulo 1991-1995 

.Fonte: DATASUS-IBGE 
M 1crorreg ião Taxa de Densidade Coeficiente de 

Urbanização Populacional mortalidade 
Padronizado * 

--·--· 
51 Guaratmguetá 93,5 64.4 16,2 
52 Bananal 58,0 5,6 15.0 
53 Par ,/Paraitmga 42,9 7,3 9,8 
54 Caraguatatuba 99,0 39,2 12,0 
55 Reg1stro 63,5 9,3 6,2 
56 ltanhaém 90,7 30.4 12,2 
57 Osasco 99,9 938,0 16,7 
58 Franco da Rocha 95,5 217,0 19,9 
59 Guarulhos 97,5 588,6 16,3 
60 ltapec,Serra 99,5 216,2 22,8 
61 São Paulo 98,0 2.622,7 21,7 
62 MoJi das Cruzes 94,6 210.4 14,9 
63 Santos 99,8 439,7 21.1 
Estado de s. Paulo 84,6 63,9 17,9 

*Padronização direta pela população femmma do Estado de São Paulo. censo de 1991 


