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Aguiar, BS. Fatores associados à mortalidade por câncer de mama e do colo do útero 

no município de São Paulo: uma análise comparativa ecológica [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2021. 

 

RESUMO 

 

 

Objetivos: Identificar a variabilidade espacial intraurbana da mortalidade por câncer 

de mama e câncer do colo do útero e possíveis fatores associados. Analisar padrões 

temporais de tendência e sazonalidade na realização dos exames de rastreamento 

para câncer do colo do útero e mama, segundo faixa etária, gestão administrativa, e 

nos estabelecimentos municipais, nível de Atenção à Saúde. Métodos: Entre 2009 e 

2016 foram registrados 10.124 óbitos por câncer de mama e 2.116 óbitos por câncer 

do colo do útero em mulheres com 20 anos e mais residentes no município de São 

Paulo. Os registros foram geocodificados por endereço de residência e agregados 

segundo Áreas de Abrangência das UBS do município. Foram realizadas modelagens 

espaciais em um contexto Bayesiano, utilizando-se a abordagem INLA (Integrated 

Nested Laplace Approximations) para verificar a associação dos óbitos pelos dois 

cânceres com indicadores sociais, demográficos, econômicos, educacionais e 

assistenciais. Desenvolveu-se análise de séries temporais dos exames citopatológico 

cérvico-vaginal / microflora e mamografia bilateral para rastreamento realizados em 

mulheres com 20 anos e mais residentes no município de São Paulo entre 2010 e 

2019. Foram ajustados modelos lineares generalizados, com resposta binomial 

negativa, da razão de procedimentos em função do mês de referência, ano, faixa 

etária. Para o cálculo do risco relativo (RR) e da variação percentual (%) em relação 

a Outubro (VPM) e anual (VPA) foram utilizadas técnicas de regressão segmentada e 

variáveis indicadoras para o período. Resultados: A taxa geral de geocodificação foi 

99,4%. As mortalidades por câncer de mama e por câncer do colo do útero 



 

 

apresentaram padrões espaciais inversos no município de São Paulo. Algumas 

variáveis estiveram associadas à mortalidade por câncer de mama: tempo de 

deslocamento entre uma e duas horas para o trabalho (RR 0,97; IC95% 0,93:1,00); 

proporção de mulheres responsáveis pelo domicílio (RR 0,97; IC95% 0,94:0,99) e 

proporção de óbitos por câncer de mama ocorridos em estabelecimentos privados (RR 

1,04; IC95% 1,00:1,07). À mortalidade por câncer do colo do útero, estiveram 

associados: tempo de deslocamento para o trabalho entre meia e uma hora (RR 0,92; 

IC95% 0,87:0,98); rendimento domiciliar per capita até 3,0 salários mínimos (RR 1,27; 

IC95% 1,18:1,37) e razão de menores de um ano em relação à população feminina 

de 15 a 49 anos (RR 1,09; IC95% 1,01:1,18). A razão de exames citopatológico 

cérvico-vaginal / microflora estimada na população sem plano de saúde é elevada, 

com queda a partir de 2013. Observou-se aumento no rastreamento por mamografia 

na faixa etária preconizada; porém, é alta a proporção deste procedimento em 

mulheres abaixo de 50 anos. O rastreamento para câncer do colo do útero e mama 

não apresentou sazonalidade em relação ao mês de Outubro. Conclusão: Este 

estudo permitiu testar a associação entre diferentes indicadores nas áreas de 

abrangência da Atenção Primária à Saúde e a variabilidade espacial intraurbana da 

mortalidade por câncer de mama e do colo do útero no município de São Paulo. Além 

de analisar a tendência temporal e a sazonalidade relacionada a Outubro do 

rastreamento para câncer do colo do útero e mama, bem como evidenciar as 

diferenças na solicitação destes exames segundo gestão administrativa e nível de 

Atenção à Saúde, no sentido de colaborar com a prevenção destes cânceres. 

 

DESCRITORES: Câncer de mama; Câncer do colo do útero; Regressão 

espacial; Mortalidade; Rastreamento; Papanicolaou; Mamografia. 

  



 

 

Aguiar, BS. Factors associated with breast and cervical cancer mortality in the city of 

São Paulo: an ecological comparative analysis [thesis]. São Paulo: Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2021. [portuguese] 

 

ABSTRACT 

 

 

Objectives: To identify intra-urban spatial variability in mortality from breast and 

cervical cancer and possible associated factors. To analyze temporal patterns of trend 

and seasonality in the performance of screening tests for cervical and breast cancer, 

according to age group, administrative management, and in municipal establishments, 

Health Care level. Methods: Between 2009 and 2016, 10,124 deaths were recorded 

from breast cancer and 2,116 deaths from cervical cancer in women aged 20 years 

and over living in the city of São Paulo. The records were geocoded by home address 

and aggregated according to the coverage areas of the municipal UBS. Spatial 

modeling was carried out in a Bayesian context, using the INLA (Integrated Nested 

Laplace Approximations) approach to verify the association of deaths from both 

cancers with social, demographic, economic, educational and health care indicators. 

Time series analysis of cervical-vaginal / microflora cytopathological exams and 

bilateral mammography for screening performed on women aged 20 years and over 

living in the city of São Paulo between 2010 and 2019 was developed. Generalized 

linear models were adjusted, with negative binomial response, the ratio of procedures 

according to the reference month, year and age group. To calculate the relative risk 

(RR) and the percentage change (%) in relation to October (MPC) and annual (APC) 

time, we used segmented regression techniques and indicator variables for the period. 

Results: The general rate of geocoding was 99.4%. Mortalities due to breast cancer 

and cervical cancer showed inverse spatial patterns in the city of São Paulo. Some 

variables were associated with breast cancer mortality: commuting time between one 



 

 

and two hours to work (RR 0.97; 95% CI 0.93:1.00); proportion of women responsible 

for the household (RR 0.97; 95% CI 0.94:0.99) and proportion of breast cancer deaths 

that occurred in private establishments (RR 1.04; 95% CI 1.00:1.07). Cervical cancer 

mortality was associated with: commuting time between half an hour and an hour to 

work (RR 0.92; 95% CI 0.87:0.98); per capita household income up to 3.0 minimum 

wages (RR 1.27; 95% CI 1.18:1.37) and ratio of children under one year old to the 

female population aged 15 to 49 years (RR 1.09; 95% CI % 1.01:1.18). The ratio of 

cervical-vaginal / microflora cytopathological examinations estimated in the population 

without a health plan is high, with a drop from 2013. There was an increase in screening 

by mammography in the recommended age group; however, the proportion of this 

procedure in women under 50 is still high. The screening for cervical and breast cancer 

did not show seasonality in relation to October. Conclusion: This study allowed to test 

the association between different indicators in the areas covered by Primary Health 

Care and the intra-urban spatial variability of breast and cervical cancer mortality in the 

city of São Paulo. In addition to analyzing the temporal trend and seasonality related 

to October of cervical and breast cancer screening, as well as highlighting the 

differences in the request for these tests according to the administrative management 

and the Health Care level, in order to collaborate with the prevention of these cancers.  

 

DESCRIPTORS: Breast cancer; Cancer of the uterine cervix; Spatial regression; 

Mortality; Screening; Papanicolaou; Mammography. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O referido trabalho apresenta uma contribuição ao estudo da mortalidade por 

câncer de mama e colo do útero em mulheres de 20 anos e mais, residentes no 

MSP, realizada em colaboração com o Grupo de Estudo de Análises Espaciais em 

Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. As 

discussões originaram dois artigos “Variabilidade espacial intraurbana da 

mortalidade por câncer de mama e do colo do útero no município de São Paulo: 

análise dos fatores associados” e “Rastrear (não) é preciso, viver é preciso”, que 

compõem a tese. 

A atuação como servidor público na Gerência de Geoprocessamento e 

Informações Socioambientais da Coordenação de Epidemiologia e Informação da 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo motivou a adoção das Áreas de 

Abrangência das Unidades Básicas de Saúde como unidade de análise 

territorial; e a inspiração nos Indicadores para o Nível Local possibilitou a análise 

dos dados, que foram utilizados nas modelagens espaciais. 

Neste sentido, foi realizada regressão espacial para verificar os fatores associados 

à mortalidade por câncer de mama e do colo do útero entre 2009 e 2016 em 

mulheres de 20 anos ou mais segundo Áreas de Abrangência das Unidades 

Básicas de Saúde do Município de São Paulo (versão 2015/2016). 

Com o intuito de complementar o estudo dos fatores associados à mortalidade por 

esses cânceres no MSP, foram realizadas análises temporais dos procedimentos 

para rastreamento do câncer do colo do útero e mama solicitados em 

estabelecimentos públicos estaduais e municipais, segundo nível de Atenção à 

Saúde, nas faixas etárias preconizadas para cada câncer entre 2010 e 2019. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

2.1. HISTÓRIA NATURAL DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E MAMA 

 

 

A história natural das neoplasias de mama e de colo do útero segue caminhos 

distintos. É bem conhecida a forte relação da neoplasia de colo do útero (também 

chamada de cervical) com a infecção por alguns tipos oncogênicos do Papilomavírus 

Humano (HPV) (WALBOOMERS et al., 1999; BOSCH et al., 2002). Apesar de a 

infecção genital por esse vírus ser frequente, na maioria das vezes não causa doença; 

contudo, em alguns casos ocorrem alterações celulares que evoluem para o câncer 

(INCA, 2017).  

A história natural do câncer do colo do útero se divide em três fases: a primeira, 

quando há apenas a infecção pelo HPV; a segunda, quando já existem neoplasias 

intra-epiteliais pré-invasoras (NIE-I, II e III ou carcinoma in situ - CIS); e a terceira, 

quando a lesão atravessa a membrana basal do epitélio, caracterizando o carcinoma 

invasor, fase irreversível e que, se não tratada, levará ao óbito (ZEFERINO et al., 

2002).  

A infeção pelo HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis (IST) mais 

comuns na atualidade, com uma prevalência global que varia entre cinco e 40% 

(FRANCO et al., 1997), e no Brasil, de 13,7% a 54,3% (AYRES e SILVA, 2010). Trata-

se de um fenômeno transitório ou intermitente, que irá regredir espontaneamente 

dentro de 24 meses (CARTER et al., 1996). No que diz respeito à prevalência global 

das NIE, esta varia de 10 a 15%, sendo que as NIE I regridem em 57% dos casos; as 

NIE II progridem para CIS em 22% dos casos, e as CIS evoluem para o câncer invasor 



18 

 

em 12% dos casos (OSTÖR, 1993). Estima-se que lesões intra-epiteliais progressivas 

podem evoluir para uma lesão neoplásica invasora em um prazo de 10 a 20 anos 

(BRASIL, 2002); sendo assim, a sobrevida é fortemente influenciada pelo fator 

socioeconômico e o nível de acesso ao tratamento preventivo e terapêutico (GOREY 

et al., 1997). 

O risco de uma mulher desenvolver neoplasia intra-epitelial é proporcional ao número 

de pesquisas sequenciais positivas para o HPV em material cervical, o que indica que 

o processo de carcinogênese deve estar relacionado à infecção persistente (HO et al., 

1995). Entre os fatores de risco que podem influir na infecção persistente pelo HPV e 

a progressão para os diferentes graus da lesão, estão o tabagismo, o polimorfismo do 

HLA ou do gene p53, o uso de anticoncepcionais orais, a paridade, outras IST e o 

déficit nutricional (FRANCO et. al, 2001). Na Figura 1 foram representados os fatores 

associados aos óbitos por câncer do colo do útero (CID-10 C53). 

 

Figura 1 - Modelo teórico conceitual dos fatores associados aos óbitos por câncer do colo do 
útero (CID-10 C53). 

 

Fonte: GEANES/FSP/USP. 
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No caso do câncer de mama, são conhecidos vários fatores associados a um risco 

aumentado de desenvolvimento da doença (Figura 2), tais como: nuliparidade, não 

amamentação, uso de contraceptivos hormonais, inatividade física, exposição a 

radiações ionizantes (mamografia, radioterapia), dieta rica em alimentos processados 

e carnes vermelhas, fatores ambientais (como a exposição a produtos químicos 

perturbadores endócrinos), obesidade, consumo de álcool, trabalho por turnos e 

terapia de reposição hormonal, dentre outros (INUMARU et al., 2011; 

ANOTHAISINTAWEE et al., 2013; SCHETTLER, 2013; VINEIS e WILD, 2014). 

 

Figura 2 - Modelo teórico conceitual dos fatores associados aos óbitos por câncer de mama 
(CID-10 C50). 

 

Fonte: GEANES/FSP/USP. 

 

 

                  

                          

                             

               

                      

                            

                   

            

                

                                   

                   

                       

          

             

          

                  

            

   

        

            

     

         

                  

                          

                    

                          

           

               

                

              

                      

                            

            

                

                                                 

                               

                             

            

       

        

            

     

                       

              

                                                                 



20 

 

2.2. PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E MAMA 

 

 

No Brasil, tanto a neoplasia de colo do útero como a neoplasia de mama apresentam 

políticas preventivas bem delineadas, medidas de rastreamento sistematizadas e 

amplamente divulgadas em campanhas de conscientização da população (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2013; LUCHETTI et al., 2016). Todavia, estudos têm apontado a 

iniquidade do acesso às medidas preventivas como um possível determinante para a 

manutenção das altas taxas de incidência e mortalidade por ambas as neoplasias 

(VALE et al., 2010).  

No que tange à neoplasia de colo do útero, a principal estratégia utilizada para a sua 

detecção precoce no Brasil é a realização do exame citopatológico preventivo - o 

Papanicolaou (CASARIN e PICCOLI, 2011). Apesar de ser um exame simples, efetivo 

e de baixo custo (MARTINS et al., 2005; GREENWOOD et al., 2006), sua realização 

tem se confrontado, na prática, com algumas barreiras nos mais diferentes aspectos 

da vida das mulheres (NASCIMENTO e MONTEIRO, 2010; PALÈNCIA et al., 2010), 

uma vez que o acesso ao Papanicolaou é sensivelmente influenciado por fatores 

sociais, econômicos, culturais e regionais (AMORIM et al., 2006; FERNANDES et al., 

2009; FREITAS et al., 2012; SILVEIRA et al., 2016).  

Vários estudos investigaram o perfil das mulheres com vistas à elaboração de um 

modelo explicativo para as dificuldades de acesso às medidas de prevenção, 

evidenciando questões individuais, aspectos sociodemográficos e econômicos, 

perspectivas sexuais e reprodutivas, crenças e atitudes em relação ao câncer do colo 

do útero, bem como questões relacionadas à organização e ao planejamento dos 

serviços de saúde (GREENWOOD et al., 2006; WELCH et al., 2008; FERREIRA, 

2009; GASPERIN et al., 2011; VASCONCELOS et al., 2014; LUCHETTI et al., 2016).  

Em uma revisão realizada por MANZO et al. (2011), percebeu-se que o exame é 

menos realizado por mulheres parda ou preta, de baixo nível socioeconômico, com 
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pouca escolaridade, sem companheiro, mais jovens ou com idade mais avançada. 

Esta situação foi também evidenciada na pesquisa de PIMENTEL et al. (2011), que 

observaram que, à medida que diminui o nível socioeconômico, aumenta a 

prevalência de mulheres não cobertas pelo exame de Papanicolaou, refletindo a 

existência de desigualdade socioeconômica e racial no acesso às atividades do 

programa de detecção precoce do câncer do colo do útero.  

Na pesquisa realizada por SILVA (2014), evidenciou-se que a falta de conhecimento 

a respeito do exame pode levar as mulheres a entenderem o Papanicolaou como um 

tratamento curativo, e não um instrumento de prevenção secundária, sendo então 

propensas a não realizar o exame na ausência de sintomas (SILVA et al., 2006; 

DOMINGOS et al., 2007). Atrelado à ausência de conhecimento, o estudo de RACHO 

e VARGAS (2007) relatou que sentimentos como o medo também podem interferir na 

atitude das mulheres para a não realização da prevenção do câncer cervical; desta 

forma, o momento do exame torna-se um provocador de tensões emocionais que 

precisam ser trabalhadas pelos serviços de saúde (MOURA et al., 2010).  

No ensejo de refletir sobre as práticas preventivas de saúde, MARTINS et al. (2009) 

perceberam que mulheres que nunca realizaram certos tipos de exames, como 

mamografia, exame clínico da mama, colesterol e glicemia, foram menos submetidas 

ao exame de Papanicolaou. Segundo os autores, esses resultados seriam esperados, 

considerando-se que o exame clínico das mamas, a solicitação da mamografia e a 

realização do Papanicolaou fazem parte do atendimento integral da mulher, prestado 

durante a consulta médica ginecológica e, portanto, na ausência desta consulta, a 

realização destes procedimentos ficaria comprometida.  

Sugere-se, assim, que as medidas preventivas relacionadas ao câncer do colo do 

útero e ao câncer de mama apresentam similaridades em relação às barreiras de 

acesso, haja vista que, para os países em desenvolvimento, de média e baixa renda, 

as iniquidades socioeconômicas, como a maior renda, a maior escolaridade e o estado 

conjugal são características de maior peso na prática dos exames preventivos 

(AKINYEMIJU, 2012). 

Atualmente, as medidas de rastreamento da neoplasia de mama são baseadas 

majoritariamente na mamografia, considerada um exame padrão-ouro em relação a 
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outros métodos de imagem, devido ao seu potencial para detectar a maioria dos tipos 

de câncer (GOTZSCHE e JORGENSEN, 2013; LUCHETTI et al., 2016).  

Estudos evidenciam que fatores sociodemográficos, tais como a renda familiar, o 

vínculo empregatício e a escolaridade, relacionam-se ao acesso aos serviços de 

saúde e contribuem definitivamente para a adesão ao rastreamento, sendo que, 

quanto menor a escolaridade e a renda, maior a dificuldade de acesso ao sistema de 

saúde dessa população (RENCK et al. 2014; OHL et al., 2016).  

O estudo de BORGES et al. (2012) corrobora com tais afirmativas, sugerindo que, 

quanto maior o ganho per capita, maior a prevalência da prática dos exames 

preventivos. Desta forma, os investimentos em ações de prevenção, detecção 

precoce e implementação de programas efetivos no controle do câncer de mama são 

apontados como medidas essenciais para o sucesso do programa de rastreamento 

dessa neoplasia (PALÈNCIA et al., 2010; BRASIL, 2013; AZEVEDO E SILVA et al., 

2014).  

Outro fator importante que interfere no acesso às medidas preventivas e que pode 

levar à baixa adesão ao rastreamento é o despreparo dos profissionais de saúde para 

a orientação do autoexame, o exame clínico das mamas, e quanto à idade 

recomendável para a solicitação de mamografias (JÁCOME et al., 2011). No Brasil, 

recomenda-se a mamografia periódica para o rastreamento do câncer de mama, 

estratégia esta voltada para as mulheres assintomáticas, na faixa etária de 50 a 69 

anos, com o objetivo de identificar lesões incipientes, não palpáveis ao exame físico 

e que necessitam de esclarecimento diagnóstico (BRASIL, 2015). 

Estudo recente, realizado com dados do Inquérito de Saúde da Cidade de São Paulo 

(ISA Capital-SP),       z                    ‘                câncer do colo do 

útero          ’                                                              

câncer, foram incluídas questões específicas sobre este tema, analisando 

especificamente as práticas das mulheres em se submeter aos exames de 

Papanicolaou e de mamografia para o rastreamento do câncer do colo do útero e de 

mama, respectivamente, considerando as faixas etárias preconizadas pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) para cada uma das neoplasias (SMS-SP, 2017a). 
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O estudo mostrou que, segundo os inquéritos ISA Capital de 2003, 2008 e 2015, o 

exame de mamografia, preconizado como o principal método de rastreamento para o 

câncer de mama, vem sendo realizado por 74,5% das mulheres de 50 a 69 anos. Além 

disso, o percentual de 70% de cobertura recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), com periodicidade bienal, vem sendo alcançado desde 2008. Ao se 

analisar comparativamente a realização da mamografia em mulheres de 50 a 69 anos 

nos dois anos anteriores à entrevista, pode-se observar que as prevalências foram 

semelhantes entre os subgrupos etários analisados. A mesma situação foi verificada 

para raça/cor e situação conjugal (SMS-SP, 2017a).  

Consideradas todas as mulheres com 20 anos e mais de idade, observou-se um 

aumento da prevalência de realização de Papanicolaou alguma vez na vida, entre 

2003 (86,9%; IC95% 83,7:89,6) e 2015 (91,5%; IC95% 89,7:93,0), chegando a 98,5% 

na população de 50 a 60 anos (SMS-SP, 2017a). 

No que tange à neoplasia do colo do útero, a principal estratégia utilizada para a sua 

detecção precoce no Brasil é a realização do exame citopatológico preventivo - o 

Papanicolaou, sendo que ainda em 2014, o Ministério da Saúde, incluiu no calendário 

a vacinação regular de meninas e meninos adolescentes contra o HPV (na faixa etária 

de 9 a 14 para meninas e entre os 11 e 14 para meninos) (BRASIL, 2018). Não 

obstante, alguns estudos ainda refletem falta de conhecimento e desigualdade 

socioeconômica e racial no acesso às atividades do programa de prevenção desta 

neoplasia (PIMENTEL et al., 2011; SILVA et al., 2012, 2015; LEITE et al., 2018) . 

Atualmente, as medidas de rastreamento da neoplasia de mama são baseadas 

majoritariamente na mamografia, considerada um exame padrão-ouro em relação a 

outros métodos de imagem, ainda quando estudos recentes têm relacionado o 

aumento deste tipo de rastreamento com uma maior morbidade por câncer de mama 

em razão do sobrediagnóstico e sobretratamento (BAUM, 2013; GØTZSCHE, 2015; 

KEEN; JØRGENSEN, 2015; LØBERG et al., 2015; DINIZ et al., 2017) . 

Hoje se sabe que, ao mesmo tempo em que rastreamento do câncer tem vários 

benefícios, é também um instrumento cuja sobreutilização (utilização de uma 

tecnologia médica para além de sua indicação adequada) pode causar danos, 

resultando em sobrediagnóstico (de cânceres indolentes e sem repercussões clínicas) 
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e tratamento potencialmente desnecessário - particularmente para os cânceres cuja 

                                         “                         ”                

refere ao efeito combinado de múltiplos fatores: a frequência do rastreamento e de 

exames de diagnóstico (incluindo exames físicos, exames de imagem e testes 

laboratoriais), a capacidade dos exames para detectar pequenas irregularidades e o 

limite utilizado para rotular resultados como anormais (WELCH e BLACK, 2010).  

A intensidade observacional pode ter um efeito dramático sobre a aparente magnitude 

da doença, especialmente para cânceres que possuem um reservatório substancial 

de formas indolentes e subclínicas. O excesso de rastreamento em pessoas de baixo 

risco causa danos reais, levando a tratamentos que não têm benefício (porque não há 

nada a remediar), podendo resultar em efeitos colaterais de medicação, complicações 

cirúrgicas e, ocasionalmente, até mesmo a morte (WELCH e FISHER, 2017). 

Neste sentido, estudar o impacto do acesso ao rastreamento na mortalidade dos 

cânceres de colo do útero e de mama poderá trazer informações preciosas para os 

gestores de saúde, na direção de uma assistência preventiva e curativa mais efetiva, 

tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) como no setor de saúde suplementar. 

 

 

 

 

2.3. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E 

MAMA 

 

 

O câncer do colo do útero é a quarta neoplasia mais frequente nas mulheres, e a 

quarta causa de morte por câncer entre as brasileiras. O INCA estimou 16.340 novos 
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casos de câncer do colo do útero em 2016 (INCA, 2017), e dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) referem 5.727 mortes em 2015 no país 

(DATASUS, 2017). 

No estado de São Paulo (ESP), em 2010, o câncer de mama foi o de maior 

mortalidade, com 3.492 óbitos estimados e uma taxa padronizada de 13,3 óbitos por 

100.000 mulheres, enquanto que o câncer do colo do útero foi o 9º em mortalidade, 

com 841 óbitos e uma taxa padronizada de 3,2 óbitos por 100.000 mulheres. Em 2014, 

a taxa padronizada de mortalidade por câncer de mama aumentou para 16,8/100.000, 

e a de câncer do colo do útero foi de 3,3/100.000 mulheres (INCA, 2017). 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete as mulheres no 

mundo e no Brasil, sendo superado apenas pelo câncer de pele não melanoma 

(FERLAY et al., 2015; INCA, 2017). Entre todas as mortes por câncer, o de mama é a 

primeira causa em mulheres no Brasil (INCA, 2017).  

No ano de 2016, ocorreram 57.960 novos casos de câncer de mama no Brasil e, 

segundo dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), essa neoplasia foi 

responsável por 14.206 óbitos de mulheres (INCA, 2017). Entre 2008 e 2013, o total 

de óbitos por neoplasia de mama cresceu, em média, 3,75% ao ano em todas as 

faixas etárias, acumulando um crescimento de 20% no período, o que o caracteriza 

como um problema de saúde pública importante e crescente (OBSERVATÓRIO DE 

ONCOLOGIA, 2015). A mortalidade por este câncer no Brasil não é homogênea, 

sendo maior nas regiões mais ricas (MARTINS et al., 2013).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Os padrões de incidência e de mortalidade por câncer de mama são multicausais, 

com maior ocorrência nas populações mais ricas, brancas, escolarizadas e urbanas. 

Já o câncer do colo do útero, determinado em grande parte pela infecção persistente 

por alguns tipos oncogênicos do HPV, apresenta maior incidência e mortalidade nas 

populações economicamente desfavorecidas e com baixos índices de 

desenvolvimento humano. 

Para além dos mecanismos biológicos, a teia de causalidade dessas duas neoplasias 

pode se apresentar de forma bastante diversa nos diferentes territórios do município 

de São Paulo (MSP), que denotam grande heterogeneidade no tocante às suas 

características sociodemográficas e ambientais. 

As publicações científicas com metodologias que utilizam Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) aplicadas ao estudo das neoplasias de mama e de colo do útero 

vêm crescendo ao longo dos últimos anos, destacando-se os estudos de tendência e 

da evolução temporal desses agravos, do acesso à assistência oncológica, da oferta 

de serviços, da distribuição espacial da mortalidade e de alguns indicadores de 

rastreamento pactuados para esses cânceres. 

A mamografia e o exame citopatológico do colo do útero nas faixas etárias 

preconizadas são recomendados para o rastreamento dos cânceres de mama e colo 

do útero, respectivamente. Apesar da indisponibilidade de dados da saúde 

suplementar, o número de procedimentos realizados nos estabelecimentos públicos 

de saúde é expressivo e pode contribuir na avaliação e monitoramento das ações de 

prevenção e controle destes cânceres. Já o estudo das relações socioespaciais 

desses agravos, por meio de técnicas de análise espacial, pode revelar informações 

valorosas, apontando para novas aplicações nas políticas públicas. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

Comparar o risco de morrer por câncer de mama e de colo do útero no município de 

São Paulo, entre 2009 e 2016; 

Modelar a relação entre os óbitos por câncer de mama e de colo do útero, e fatores 

demográficos, socioeconômicos, assistenciais, ambientais, educacionais e 

ocupacionais, no município de São Paulo, entre 2009 e 2016; 

Descrever os padrões temporais de rastreamento para câncer do colo do útero (exame 

citopatológico do colo do útero) e câncer de mama (mamografia), no município de São 

Paulo, entre 2010 e 2019. 
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5. MÉTODOS 

 

 

5.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Estudo ecológico espacial dos óbitos por câncer do colo do útero e mama entre 2009 

e 2016. 

Estudo ecológico de série temporal dos exames citopatológico do colo do útero e 

mamografia para rastreamento entre 2010 e 2019. 

 

 

5.2. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

São Paulo, capital paulista, é o mais populoso município do estado de São Paulo, 

contando com uma população residente projetada para 2017 de 11.696.088 

habitantes, sendo 6.135.970 (52,5%) mulheres. Do total de mulheres residentes, 

4.624.589 (75,4%) têm 20 anos e mais, 3.491.891 (56,9%) de 25 a 64 anos e 

1.300.735 (21,2%) de 50 a 69 anos de idade). Entre 2010 e 2016 o município 

apresentou taxa geométrica de crescimento anual de 0,57, com tendência 

decrescente (SEADE, 2017). 
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É o município mais populoso do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério 

Sul, representando o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América 

do Sul, e a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo considerada a 14ª 

cidade mais globalizada do planeta. Possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) total 

do país (R$ 628.064.882,14 em 2014) e um PIB per capita de R$ 54.548,71 (SEADE, 

2017). 

A área total do município é de 1.521,11 km² (IBGE, 2016; SEADE, 2017), ocupando o 

nono lugar em extensão territorial no estado de São Paulo. A área urbana do município 

é de cerca de 950 km² - a maior do país (EMBRAPA, 2017), e a densidade 

demográfica, de 7.651,52 habitantes/km² em 2016 (SEADE, 2017). As coordenadas 

                                                           23°32’5 ”    ,            

46°38’ 0”      ,         titude média é em torno de 760 metros acima do nível do 

mar (SMG-SP, 2017). 

O município é componente da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que 

representa o sexto maior aglomerado urbano do mundo, perdendo somente para 

Tóquio (Japão), Delhi (Índia), Cidade do México (México), Nova Iorque (EUA) e 

Shanghai (China) (UN, 2012). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), em 2010, era de 0,805 (28º lugar no ranking do Brasil) (PNUD, 2013). 

A taxa de mortalidade geral foi de 5,8 óbitos por 100.000 habitantes em 2018 e a taxa 

de mortalidade infantil de 11,0/1.000 nascidos vivos em 2018. Já o coeficiente de 

mortalidade por câncer do colo do útero foi 4,0 óbitos por 100.000 mulheres (media 

trienal 2016-2018) e o coeficiente de mortalidade por câncer de mama foi 20,5 óbitos 

por 100.000 mulheres (SÃO PAULO, 2019). 

 

5.2.1. Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde do Município de São 

Paulo (versão 2015/2016) 

 

Para fins administrativos e de planejamento em saúde, o MSP estava dividido em 

cinco Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS): Norte, Centro-oeste, Sudeste, 
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Leste e Sul, subdivididas em 25 Supervisões Técnicas de Saúde (STS). Apresenta 

uma estratificação territorial, na versão 2015/2016, com 456 Áreas de Abrangência 

das Unidades Básicas de Saúde (AA-UBS) (Tabela 1), que representam territórios 

constituídos com a finalidade de organizar a gestão da Atenção Primária à Saúde 

(SMS-SP, 2016). Sendo que destes, 273 apresentavam áreas cobertas pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF) (Figura 3). 

 

Tabela 1 - Áreas de Abrangência das Unidades Básicas 
de Saúde segundo Supervisão Técnica de Saúde e 
Coordenadoria Regional de Saúde. Município de São 
Paulo (versão 2015/2016).  

CRS / STS n 

Centro-oeste 39 

Sé 9 

Butantã 15 

Lapa / Pinheiros 15 

Leste 114 

Cidade Tiradentes 12 

Ermelino Matarazzo 12 

Guaianases 14 

Itaim Paulista 15 

Itaquera 23 

São Mateus 22 

São Miguel 16 

Norte 90 

Casa Verde / Cachoeirinha 13 

Freguesia / Brasilândia 18 

Pirituba / Perus 27 

Santana / Tucuruvi / Jaçanã / Tremembé 19 

Vila Maria / Vila Guilherme 13 

Sudeste 93 

Ipiranga 18 

Mooca / Aricanduva / Formosa / Carrão 17 

Penha 21 

Vila Mariana / Jabaquara 14 

Vila Prudente / Sapopemba 23 

Sul 120 

Campo Limpo 26 

Capela do Socorro 19 

M´Boi Mirim 31 

Parelheiros 18 

Santo Amaro / Cidade Ademar 26 

Total 456 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. 
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Figura 3 - Brasil (A), Estado de São Paulo (B) e Município de São Paulo segundo Áreas de 
Abrangência das Unidades Básicas de Saúde (versão 2015/2016) (C). Brasil. 

 

Fonte: CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 

 

A Gerência de Geoprocessamento e Informações Socioambientais da Coordenação 

de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (GISA 

/ CEInfo / SMS-SP) organiza o processo de revisão das AA-UBS a cada dois anos, 

em parceria com a Coordenação da Atenção Básica e os níveis descentralizados, 

incluindo os parceiros das OSS e prevê a participação do Conselho Gestor do referido 

estabelecimento. A delimitação do território considera informações 

sociodemográficas, ambientais, epidemiológicas, de produção e estrutura da sua área 

de responsabilidade (SMS-SP, 2016).  

A territorialização é uma proposta ampla, uma técnica e uma política de planejamento 

e gestão dos serviços de saúde do SUS (UNGLERT, 1993; MONKEN, 2008), no 

        “a territorialização não se limita à definição do limite da equipe de saúde, pois 
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ela será a base para este relacionamento, essa responsabilização entre profissionais 

de saúde e a comunidade” (FARIA, 2013). 

A GISA/CEInfo/SMS-SP produz mapas locais de cada território, a partir do Mapa 

Digital da Cidade (MDC), com a inclusão de informações territoriais, mobilidade, 

estabelecimentos públicos de educação e assistência social, áreas de interesse 

habitacional e outras informações de interesse (SMUL, 2020), com a finalidade de 

subsidiar a gestão das Unidades Básicas de Saúde (Figura 4). 

 

Figura 4 - Área de Abrangência da UBS Jardim Aurora. Supervisão Técnica de Saúde Guaianases, 
Coordenadoria Regional de Saúde Leste, Município de São Paulo (versão 2015/2016).  

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. 
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5.2.2. Indicadores para o nível local 

 

A partir da definição das áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde, faz-

se necessária a obtenção de indicadores nesta unidade de análise com o intuito de 

atender de forma mais direcionada às necessidades de saúde. No MSP, a 

Coordenação da Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde tem induzido a 

mobilização de esforços para ampliação do acesso e melhoria da qualidade dos 

serviços ofertados, de acordo com as necessidades concretas da população (SÃO 

PAULO, 2020).  

Em alinhamento às diretrizes apontadas, a Coordenação de Epidemiologia e 

Informação                       “Indicadores para o nível local do SUS no Município 

de São Paulo – Histórico, Conceitos e Método” (   -SP, 2013). Neste projeto foram 

selecionadas informações socioambientais, de produção assistencial, sobre nascidos 

vivos e de mortalidade geral e infantil e... 

 

 “ estaca-se que tal grau de descentralização da informação disponível é 
comumente realizado por meio de grande esforço das equipes locais, o que 
torna este projeto uma iniciativa importante para disponibilização padronizada 
e universal de indicadores para as unidades básicas do município, além de 
contribuir na ampliação de possibilidades de analisar desempenhos e avaliar 
sua relação com as ações realizadas e com as diversas formas e modelos de 
gestão e gerência” (SMS-SP, 2013). 

 

 

5.3. POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O estudo trata da população feminina de 20 anos e mais residente no MSP. A 

densidade demográfica (mulher/km2) da população de estudo segundo AA-UBS 

está representada na Figura 5.  
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Figura 5 - Densidade demográfica (mulher/km2) da população 
feminina de 20 anos e mais segundo Área de Abrangência das 
Unidades Básicas de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo. 

 

Fonte: Questionário do Universo, Censo Demográfico - IBGE, 2010. Dados 
calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo 
autor. 
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Parte desta população encontra-se na faixa etária preconizada para rastreamento 

do câncer do colo do útero. A Figura 6 apresenta a proporção (%) de mulheres 

entre 25 e 64 anos em relação ao total de mulheres residentes no MSP, segundo 

AA-UBS. 

.  

Figura 6 - Proporção (%) de mulheres entre 25 e 64 anos em 
relação ao total de mulheres segundo Área de Abrangência das 
Unidades Básicas de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo. 

 

Fonte: Questionário do Universo, Censo Demográfico - IBGE, 2010. Dados 
calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo 
autor. 
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Em relação à população feminina na faixa etária preconizada para rastreamento 

do câncer de mama; a Figura 7 apresenta a proporção (%) de mulheres entre 50 

e 69 anos em relação ao total de mulheres segundo AA-UBS. 

 

Figura 7 - Proporção (%) de mulheres entre 50 e 69 anos em 
relação ao total de mulheres segundo Área de Abrangência das 
Unidades Básicas de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo. 

 

Fonte: Questionário do Universo, Censo Demográfico - IBGE, 2010. Dados 
calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo 
autor. 
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5.4. FONTES DE DADOS 

 

 

As bases cartográficas das AA-UBS do MSP (versão 2015/2016) foram obtidas na 

CEInfo/SMS-SP, e as variáveis independentes utilizadas na análise de regressão 

espacial foram adquiridas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (PRO-AIM/SIM), Sistema de Informação do Câncer do 

Colo do Útero (SISCOLO), Sistema de Informação do Câncer de Mama (SISMAMA), 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES). 

 

 

5.4.1. Critérios de Inclusão 

 

Para o estudo dos fatores associados à mortalidade por câncer do colo do útero e 

mama, foram utilizados dados secundários dos óbitos por câncer de mama e de colo 

do útero, ocorridos entre Janeiro de 2009 e Dezembro de 2016, provenientes do 

Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade, da Coordenação de Epidemiologia e Informação 

(PRO-AIM/SIM/CEInfo) da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP). 

Para o estudo de análise temporal dos exames de rastreamento para câncer do colo 

do útero e mama, foram utilizados dados secundários referentes a todos os 

proced                “Exame citopatológico do colo do útero”   “Mamografia”, 

realizados nos estabelecimentos de saúde públicos e/ou conveniados SUS do MSP, 

entre Janeiro e 2010 e Dezembro de 2019, provenientes do Sistema de Informação 
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do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), Sistema de Informação do Câncer de Mama 

(SISMAMA). 

 

 

5.4.2. Critérios de Exclusão 

 

Para o estudo de análise temporal dos exames de rastreamento para câncer do 

colo do útero e mama, foram excluídos os procedimentos solicitados para menores 

de 20 anos; por estabelecimentos localizados fora do MSP, a partir do Cadastro 

Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); e estabelecimentos de 

Urgência / Emergência, administrativos e da vigilância em saúde. 

Em relação ao exame citopatológico, foram excluídos 360.654 (5,3%) registros 

realizados em mulheres menores de 20 anos e 61.083 (0,9%) registros realizados 

fora do MSP. Foram excluídos os registros solicitados por estabelecimentos de 

Urgência / Emergência – 407.421 (6,0%), estabelecimentos administrativos – 

40.231 (0,6%) e estabelecimentos da vigilância em saúde – 646 (0,0%). 

Foram excluídas 2.583 (0,1%) mamografias realizadas em mulheres menores de 

20 anos e 10.719 (0,3%) registros realizados fora do MSP. Foram excluídos os 

registros solicitados por estabelecimentos de Urgência / Emergência – 134.255 

(4,1%), estabelecimentos administrativos – 18.231 (0,6%) e estabelecimentos da 

vigilância em saúde – 1.945 (0,1%). 
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5.5. GEOCODIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS 

 

 

Os registros de óbitos por câncer de mama e de colo do útero foram geocodificados 

segundo os dados de residência – logradouro, número, CEP e bairro, por meio do 

Padronizador de Endereços da Prefeitura Municipal de São Paulo (PAD-SP). Para a 

localização dos endereços, o padronizador utiliza o CADEC - Cadastro de Endereços 

da Cidade, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), uma base 

de dados composta pelos endereços oficiais atrelados ao centroide dos respectivos 

             ,                          “            ”,       z               ô       

da SABESP. A localização é atribuída por meio de coordenadas geográficas 

(Latitude/Longitude), com datum UTM SAD 69. Os endereços não geocodificados pelo 

Padronizador de Endereços da PMSP foram geocodificados no Google Earth Pro, com 

projeção Latitude/Longitude e datum UTM WGS 84 (BERMUDI, 2020). 

 

 

5.6. ESTIMATIVA DE DADOS SEGUNDO OPERAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 

 

 

As Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde, divisões administrativas 

da SMS-SP podem ser representadas por feições geográficas – polígonos (BRASIL, 

2007). O modelo de Atenção à Saúde utilizado pela SMS-SP mescla o modelo 

tradicional e a estratégia Saúde da Família na Atenção à Saúde, com coberturas 

territoriais equivalentes a 53,5% e 46,5% na versão 2015/2016, respectivamente. As 

equipes da estratégia Saúde da Família realizam cadastro da população adscrita dos 
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territórios; no entanto, nas áreas cobertas pelo modelo tradicional de Atenção à 

Saúde, não há contagem desta população. 

As variáveis disponibilizadas por polígonos (Setores Censitários ou Áreas de 

Ponderação) pelo IBGE foram recalculadas para as AA-UBS, utilizando-se operações 

geográficas, com valores proporcionais à área. Para isso, considerou-se que a 

população de cada polígono estava distribuída uniformemente no território. 

As informações disponibilizadas por pontos (óbitos e estabelecimentos de saúde) 

foram agregadas em AA-UBS utilizando-se a operação geográfica de intersecção. 

Além das estimativas de dados por valores proporcionais à área e a contagem de 

pontos para o cálculo de frequência absoluta, relativa ou construção de taxas, as 

medidas de distância entre pontos (euclidiana, distância viária e tempo de 

deslocamento) e as métricas de acesso espacial, ponderados ou não por 

denominador, podem ser utilizadas para criar indicadores que considerem o espaço 

(CDC, 2017). Neste trabalho não foram utilizadas medidas de distância entre pontos 

e/ou métricas de acesso espacial. 

Na Figura 8 há uma representação esquemática das operações geográficas para a 

estimativa de dados em áreas sem dados primários e criação de variáveis espaciais.  

 

Figura 8 - Representação esquemática das operações geográficas. 
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5.7. ANÁLISE ESPACIAL DOS FATORES ASSOCIADOS À 

MORTALIDADE POR CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E MAMA 

 

 

5.7.1. Dependência Espacial 

 

Definida a unidade de análise territorial e tendo como premissa a primeira Lei da 

Geografia, de Walter       ,    q   “                                           , 

          ,                  ó                              q               ”, 

busca-se identificar padrões espaciais de mortalidade para os cânceres do colo do 

útero e mama no MSP por técnicas de estatística espacial (BAILEY, 2001). As 

relações espaciais dos eventos em saúde podem ser analisadas por pontos 

(distância entre pontos, densidade de pontos, varredura espacial, interpolação de 

dados) e polígonos (suavização espacial, correlação global e local, regressão 

espacial) (BRASIL, 2007).  

Nas feições geográficas do tipo polígono, a dependência espacial é expressa pelo 

grau de proximidade entre estes. A construção da Matriz de Proximidade Espacial 

ou Matriz de Vizinhança irá definir o grau de relação entre determinada unidade de 

análise e seus vizinhos. Nas abordagens em saúde, são utilizadas matrizes de 

vizinhança por contiguidade (Rook ou Queen), por distância e hierárquicas, a 

depender do padrão de dispersão espacial do evento (CÂMARA et al, 2004). 

A Figura 9 destaca a AA-UBS da UBS Jardim Aurora e as oito AA-UBS vizinhas 

segundo a matriz de vizinhança do tipo Queen com uma ordem de contiguidade. 

Neste arranjo espacial, os polígonos compartilham vizinhança por lados e vértices, 

mas somente na primeira ordem. 

 

Figura 9 - Área de Abrangência da UBS Jardim Aurora e Áreas de Abrangência das Unidades 
Básicas de Saúde vizinhas (oito) na matriz do tipo Queen com uma ordem de contiguidade. 
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Supervisão Técnica de Saúde de Guaianases. Coordenadoria Regional de Saúde Leste. 
Município de São Paulo (versão 2015/2016). 

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 1 apresenta o histograma do número de vizinhos na matriz do tipo 

Queen com uma ordem de contiguidade das 456 AA-UBS e foi utilizada como 

parâmetro para a dependência espacial nas análises dos fatores associados à 

mortalidade por câncer do colo do útero e mama segundo AA-UBS no MSP. A 

partir da definição da matriz de vizinhança, foram categorizadas quatro AA-UBS 

com um vizinho; 121 AA-UBS com cinco vizinhos (moda) e uma AA-UBS com 14 

vizinhos. 

 

 

Gráfico 1 - Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de 
Saúde (versão 2015/2016) segundo número de vizinhos na matriz 
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do tipo Queen com uma ordem de contiguidade. Município de São 
Paulo. 

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 

 

 

As Figuras 10 a 12 ilustram as várias conformações da matriz de vizinhança do 

tipo Queen com uma ordem de contiguidade das 456 AA-UBS. 
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Figura 10 - Área de Abrangência da UBS José de Barros Magaldi e Áreas de Abrangência das 
Unidades Básicas de Saúde vizinhas (moda: cinco) na matriz do tipo Queen com uma ordem de 
contiguidade. Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros. Coordenadoria Regional de Saúde 
Centro-Oeste. Município de São Paulo (versão 2015/2016). 

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 
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Figura 11 - Área de Abrangência da UBS Vera Poty e Área de Abrangência da Unidade Básica 
de Saúde vizinha (uma) na matriz do tipo Queen com uma ordem de contiguidade. Supervisão 
Técnica de Saúde Parelheiros. Coordenadoria Regional de Saúde Sul. Município de São Paulo 
(versão 2015/2016). 

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 - Área de Abrangência da UBS Jardim Nossa Senhora do Carmo e Áreas de 
Abrangência das Unidades Básicas de Saúde vizinhas (quatorze) na matriz do tipo Queen com 
uma ordem de contiguidade. Supervisão Técnica de Saúde Itaquera. Coordenadoria Regional de 
Saúde Leste. Município de São Paulo (versão 2015/2016). 

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 

 

No entanto, existem grandes barreiras físicas no MSP, como os parques 

municipais e estaduais; além das represas localizadas na região Sul da cidade. 

Esta consideração é particularmente importante nas análises espaciais da CRS 

Sul, a qual é entrecortada pelas represas Billings e Guarapiranga. A Figura 13 

apresenta a relação de vizinhança das AA-UBS sem considerar parques e 

represas e com o recorte destas barreiras. 
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Figura 13 - Relação de vizinhança das Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde 
(A), com recortes de parques e represas (B). Município de São Paulo (versão 2015/2016). 

 

Fonte: GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 

 

A Gráfico 2 representa a dependência espacial das 456 AA-UBS do MSP com 

recortes de parques e represas. Importante destacar o deslocamento do 

histograma para a esquerda, que implica em uma menor relação de vizinhança 

entre as AA-UBS e, consequentemente, menor interação espacial. 
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Gráfico 2 - Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de 
Saúde (versão 2015/2016) segundo número de vizinhos na matriz 
do tipo Queen com uma ordem de contiguidade, com recortes de 
parques e represas. Município de São Paulo. 

 

 

Outro conceito a ser considerado é a estacionariedade do processo espacial.  Em 

uma situação hipotética, o processo apresenta estacionariedade de primeira 

ordem se a média do processo cuja ocorrência espacializada é aproximadamente 

constante em toda a região (CÂMARA et al, 2004). No referido projeto, as AA-UBS 

foram consideradas homogêneas internamente.  

 

 

 

5.7.2. Regressão Espacial 

 

Realizaram-se modelagens espaciais, por meio de técnicas de regressão múltipla, 

para verificar a associação dos óbitos por câncer do colo do útero e de mama 

(variáveis dependentes) com indicadores sociais, demográficos, econômicos, 

educacionais e assistenciais (variáveis independentes). 
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Os números de óbitos por câncer do colo do útero e de mama, agrupados segundo as 

AA-UBS, foram modelados considerando-se a distribuição de probabilidades de 

Poisson e por meio de modelos Bayesianos Gaussianos Latentes (BLANGIARDO et 

al, 2013). A autocorrelação espacial foi representada por efeitos aleatórios espaciais 

estruturado e não estruturado, conforme proposto por Besag et al. (BESAG et al, 1991) 

e denominado de modelo de Besag-York-Mollié (BYM). Foi utilizado o modelo BYM 

com a parametrização proposta por Riebler et al. (RIEBLER et al, 2017). Os óbitos 

esperados de CM e CCU foram obtidos, para todas as AA-UBS, por padronização 

indireta, tendo como base as taxas específicas por faixas etárias. Estes valores foram 

considerados nas modelagens como offset, o que possibilitou interpretar os 

coeficientes resultantes como medidas de riscos relativos (RR), tendo como 

parâmetros de comparação as taxas de mortalidade para os dois cânceres em todo o 

MSP, no período de estudo. 

As modelagens foram realizadas inicialmente considerando-se apenas os interceptos 

e os efeitos aleatórios espaciais para cada um dos cânceres. Antes, porém, realizou-

se uma análise exploratória para verificar existência de outliers e, quando de sua 

ocorrência, as variáveis foram transformadas pela raiz quadrada, raiz cúbica ou 

logaritmo. As variáveis independentes foram classificadas em oito domínios e, para 

aquelas que apresentaram desagregação, procedeu-se à escolha da que melhor 

representaria o domínio. O critério de escolha foi a variável independente apresentar, 

em uma modelagem bivariada e considerando os efeitos aleatórios espaciais, a maior 

diminuição do DIC (Deviance Information Criterion) em relação ao modelo somente 

com intercepto e efeitos aleatórios espaciais (BLANGIARDO et al, 2015). 

De posse do conjunto de variáveis independentes para cada agravo, realizou-se 

análise exploratória para avaliação de colinearidade por meio do Fator de Inflação da 

Variância (VIF), considerando-se como ponto de corte valores maior ou igual a três 

(ZURR et al, 2010). Após a análise de correlação entre as variáveis independentes, 

procederam-se às modelagens por regressão múltipla, obtendo-se, para cada variável 

independente, as médias posteriores dos RR e seus respectivos intervalos de 

credibilidade (95% IC), ajustados para a autocorrelação espacial (BLANGIARDO et al, 

2015). 
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As modelagens foram realizadas utilizando-se a abordagem INLA (Integrated Nested 

Laplace Approximation) (RUE et al, 2009). Esta é uma alternativa 

computacionalmente eficiente aos métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo), 

especialmente quando da presença de estrutura espacial ou espaço-temporal dos 

dados (BLANGIARDO et al, 2013). Foram consideradas, nas modelagens, prioris 

minimamente informativas para os efeitos fixos e prioris com complexidade penalizada 

para os efeitos aleatórios, conforme proposto por Simpson et al (SIMPSON et al, 

2017). As análises foram realizadas nos pacotes R-INLA (RUE et al, 2009) e 

INLAOutputs (BAQUERO, 2018) do programa R (R CORE TEAM, 2017). 

 

 

5.8. ANÁLISE TEMPORAL DOS PROCEDIMENTOS DE 

RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E MAMA 

 

 

A partir dos registros de exame citopatológicos do colo do útero e mamografia, foi 

calculado o número mensal de procedimentos segundo a faixa etária, a gestão 

administrativa (municipal e estadual) e, na esfera municipal, segundo o nível de 

Atenção à Saúde (Primária, Secundária e Terciária). As categorias foram 

estabelecidas a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES/DATASUS) (DATASUS, 2017). 

As faixas etárias foram definidas de acordo as recomendações do INCA para 

rastreamento de câncer do colo do útero, exame trienal em mulheres de 25 a 64 anos 

e câncer de mama, exame bianual na população feminina de 50 a 69 anos (INCA, 

2105; INCA, 2016). Os procedimentos para rastreamento de câncer do colo do útero 

e câncer de mama na população feminina com 20 anos ou mais, solicitados fora da 

faixa etária preconizada, foram categorizados conforme descrição abaixo: 
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1. Faixa etária abaixo da preconizada: 

▪ câncer do colo do útero : 20 a 24 anos; 

▪ câncer de mama: 20 a 49 anos. 

2. Faixa etária acima da preconizada: 

▪ câncer do colo do útero : 65 anos ou mais; 

▪ câncer de mama: 70 anos ou mais. 

A taxa mensal de procedimentos para rastreamento de câncer do colo do útero e 

câncer de mama, segundo a gestão administrativa, o nível de Atenção à Saúde e a 

faixa etária, foi calculada como sendo a razão entre o número mensal de 

procedimentos e uma fração da população feminina na faixa etária correspondente, 

igual a 1/3 para exame citopatológico cérvico-vaginal / microflora e 1/2 para 

mamografia bilateral (INCA, 2014; INCA, 2014). 

Para avaliar o comportamento da taxa mensal de procedimentos para rastreamento, 

identificar comportamentos sazonais e a tendência anual, segundo a gestão 

administrativa, nível de Atenção à Saúde e faixa etária, foram ajustados modelos 

lineares generalizados com resposta binomial negativa. Foram ajustados quatro 

modelos no total, um para cada tipo de procedimento (exame citopatológico cérvico-

vaginal / microflora e mamografia bilateral), em cada gestão administrativa (municipal 

e estadual), separadamente. 

A variável resposta em cada modelo foi o número mensal de procedimentos. As 

variáveis explicativas foram indicadores (dummies) para meses do ano (tendo o mês 

de Outubro como referência), ano (na forma contínua ou com indicadores para cada 

ano), indicadores para a faixa etária (tendo a faixa etária preconizada como referência) 

e todas as possíveis interações entre essas variáveis. O tamanho da população alvo 

em cada situação foi utilizado como controle (offset). Apenas as interações 

significantes permaneceram no modelo. 

Para identificar mudanças na tendência no período analisado, foram construídos 

diagramas de dispersão da taxa mensal de procedimentos em função do tempo, 

segundo a gestão administrativa, nível de Atenção à Saúde e faixa etária. Para 

modelar as mudanças na tendência sugeridas por esses diagramas, foram utilizadas 

duas abordagens diferentes.  
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Nas situações em que os diagramas sugeriram poucas mudanças na tendência ao 

longo dos meses, foram utilizadas técnicas de regressão segmentada, com a inclusão 

de pontos de inflexão para acomodar tais mudanças. Para mudanças significativas na 

tendência, um intercepto e uma inclinação eram estimados para cada segmento. Para 

avaliar se a tendência em um determinado segmento era semelhante nas diferentes 

faixas etárias ou Níveis de Atenção à Saúde, foram construídos contrastes, sob a 

Hipótese Linear Geral (MYERS, 1990) envolvendo as inclinações correspondentes. 

Segmentos com inclinações semelhantes segundo essas variáveis foram agrupados 

e foi estimada uma inclinação conjunta.  

Posteriormente, obteve-se o risco relativo (RR) e a variação percentual anual (VPA) 

da taxa (ou seja, o aumento ou diminuição percentual na taxa de um ano em relação 

ao ano anterior, calculada como (RR-1) *100) para cada segmento. 

Nas situações em que os diagramas sugeriram várias mudanças na tendência, foram 

utilizadas variáveis indicadoras para ano, de modo a obter uma estimativa para cada 

ano de estudo. Foram construídos contrastes, sob a Hipótese Linear Geral, para 

comparar o coeficiente (ou o RR) de um determinado ano com o do ano anterior. As 

análises foram realizadas com o auxílio do software R for Windows (R CORE TEAM, 

2019). 

 

 

5.9. CONSIDERAÇÕES SOBRE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) sob o CAAE 

76049317.7.0000.5421 e aprovado em 04/12/2017, conforme parecer 2.412.427; bem 

como ao CEP da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP) sob o CAAE 



53 

 

76049317.7.3001.0086 e aprovado em 04/12/2017, conforme parecer 2.467.549 

(Anexo 9.1. - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA). 

Foram garantidas a privacidade, a confidencialidade das informações e o anonimato 

dos sujeitos da pesquisa, sendo os dados utilizados exclusivamente para os 

propósitos deste estudo. Foram observadas, em quaisquer circunstâncias, as normas 

e diretrizes do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), que 

regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, previstas nas Resoluções nº 

196, de 10 de outubro de 1996, e nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que aprova e 

atualiza, respectivamente, as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A parte de Resultados e Discussão da tese é apresentada no formato de dois 

artigos. O primeiro artigo, correspondente aos dois primeiros objetivos da tese, 

intitula-se “Variabilidade espacial intraurbana da mortalidade por câncer de 

mama e do colo do útero no município de São Paulo: análise dos fatores 

associados” e foi submetido aos Cadernos de Saúde Pública, conforme 

documento comprobatório apresentado no Anexo 9.2. O artigo testou a 

associação entre diferentes indicadores nas áreas de abrangência das Unidades 

Básicas de Saúde e a mortalidade por estes cânceres. O Anexo 9.3 apresenta o 

histórico de submissão e a situação atual do artigo nesse periódico ("Artigo em 

avaliação pelos consultores ad hoc"). No Anexo 9.4. estão apresentadas as 

distribuições espaciais das variáveis associadas à mortalidade por câncer do colo 

do útero e mama. 

O segundo artigo intitula-se “Rastrear (não) é preciso, viver é preciso” e 

corresponde ao terceiro objetivo da tese. No artigo são analisadas as variações 

temporais do rastreamento no MSP segundo faixa etária, com enfoque nas 

diferenças para cada tipo de câncer.  Ele será submetido a um periódico científico, 

após o recebimento e sua adequação aos pareceres dos membros da pré-banca. 
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6.1. ARTIGO I - VARIABILIDADE ESPACIAL INTRAURBANA DA 

MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA E DO COLO DO 

ÚTERO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ANÁLISE DOS 

FATORES ASSOCIADOS. 
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Resumo 

 

Objetivo: Identificar a variabilidade espacial intraurbana da mortalidade por câncer de 

mama e câncer do colo do útero e possíveis fatores associados. Métodos: Entre 2009 

e 2016 foram registrados 10.124 óbitos por câncer de mama e 2.116 óbitos por câncer 

do colo do útero em mulheres com 20 anos e mais residentes no município de São 

Paulo. Os registros foram geocodificados por endereço de residência e agregados 

segundo Áreas de Abrangência das UBS do município. Foram realizadas modelagens 

espaciais utilizando-se a abordagem INLA para verificar a associação dos óbitos pelos 

dois cânceres com indicadores sociais, demográficos, econômicos, educacionais e 

assistenciais. Resultados: A taxa geral de geocodificação foi 99,4%. A mortalidade 

por câncer de mama e por câncer do colo do útero apresentaram padrões espaciais 

inversos no município de São Paulo. Algumas variáveis estiveram associadas à 

mortalidade por câncer de mama: tempo de deslocamento entre uma e duas horas 

para o trabalho (RR 0,97); proporção de mulheres responsáveis pelo domicílio (RR 

0,97) e proporção de óbitos por câncer de mama ocorridos em estabelecimentos 

privados (RR 1,04). À mortalidade por câncer do colo do útero, estiveram associados: 

tempo de deslocamento para o trabalho entre meia e uma hora (RR 0,92); rendimento 

domiciliar per capita até 3,0 salários mínimos (RR 1,27) e razão de menores de um 

ano em relação à população feminina de 15 a 49 anos (RR 1,09). Conclusão: Este 

estudo permitiu testar a associação entre diferentes indicadores nas áreas de 

abrangência da Atenção Primária à Saúde e a variabilidade espacial intraurbana da 

mortalidade por câncer de mama e do colo do útero no município de São Paulo. 

 

Descritores: Câncer de Mama; Câncer do Colo do Útero; Regressão Espacial; 

Mortalidade 
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6.2. ARTIGO II - RASTREAR (NÃO) É PRECISO, VIVER É PRECISO 

 

 

Rastreamento câncer mama colo útero município São Paulo 
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Resumo 

 

Objetivo: Analisar padrões temporais de tendência e sazonalidade na realização dos 

exames de rastreamento para câncer do colo do útero e mama nos estabelecimentos 

públicos do MSP, segundo faixa etária, gestão administrativa, e nos estabelecimentos 

municipais, nível de Atenção à Saúde. Métodos: Desenvolveu-se análise de séries 

temporais dos exames citopatológico cérvico-vaginal / microflora e mamografia 

bilateral para rastreamento realizados em mulheres com 20 anos e mais residentes 

no município de São Paulo entre 2010 e 2019. Foram ajustados modelos lineares 

generalizados, com resposta binomial negativa, da razão de procedimentos em função 

do mês de referência, ano, faixa etária. Para o cálculo do risco relativo (RR) e da 

variação percentual mensal (em relação à Outubro) e anual (%) foram utilizadas 

técnicas de regressão segmentada e variáveis indicadoras para o período. 

Resultados: A razão de procedimento Papanicolaou na faixa etária preconizada, 

estimada na população sem plano de saúde ficou acima do preconizado, com queda 

a partir de 2013. Observou-se aumento no rastreamento por mamografia na faixa 

etária preconizada; porém, ainda é alta a proporção deste procedimento em mulheres 

abaixo de 50 anos. O rastreamento para câncer do colo do útero e mama não 

apresentou sazonalidade em relação ao mês de Outubro. Conclusão: Este estudo 

permitiu analisar a tendência temporal e a sazonalidade relacionada a Outubro do 

rastreamento para câncer do colo do útero e mama, bem como evidenciar as 

diferenças na solicitação destes exames segundo gestão administrativa e nível de 

Atenção à Saúde, no sentido de colaborar com a prevenção destes cânceres. 

 

Descritores: Rastreamento; Papanicolaou; Mamografia; Câncer de mama; 

Câncer do colo útero. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Este estudo permitiu testar a associação entre diferentes indicadores nas áreas de 

abrangência da Atenção Primária à Saúde e a variabilidade espacial intraurbana 

da mortalidade por câncer de mama e do colo do útero no município de São Paulo. 

A mortalidade por câncer de mama e do colo do útero apresentou padrões 

espaciais opostos, marcado pelas desigualdades socioeconômicas. No entanto, é 

necessário considerar a análise espaço-temporal para aumentar a compreensão 

deste fenômeno. 

Os exames de rastreamento são solicitados, em sua grande maioria, nos 

estabelecimentos municipais da Atenção Primária à Saúde. A partir de 2003, foi 

observada queda na realização do Papanicolaou, apesar da alta cobertura. O 

rastreamento por mamografia aumentou na faixa etária preconizada em 2017, 

porém grande parte destes procedimentos é realizada em mulheres de 40 anos. 

Apesar das similaridades em relação às barreiras de acesso na prevenção dos 

cânceres do colo do útero e mama, o valor social da doença e o ambiente 

construído da saúde devem ser considerados no cuidado desta população. Neste 

sentido, as ações de prevenção para o câncer de mama sofrem influencia do setor 

de produtos de saúde, no intuito de criar uma necessidade de realização da 

mamografia. 

Em complementação ao apresentado, faz-se necessário o aprimoramento da 

informação de residência no Registro de Câncer de Base Populacional de São 

Paulo para que se conheçam os padrões espaciais de morbidade, no sentido de 

contribuir para o estudo da incidência local destes cânceres.  
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9. ANEXOS 

 

 

9.1. PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 
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9.2. SUBMISSÃO DO ARTIGO I AOS CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA 
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9.3. HISTÓRICO DE SUBMISSÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO ARTIGO I 
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9.4. ANEXOS / ARTIGO I  

 

 

Figura 1 - Óbitos (n) por câncer do colo do útero (CID-10 C53) 
em mulheres com 20 anos e mais segundo Área de Abrangência 
da Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 
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Figura 2 - Óbitos (n) por câncer de mama (CID-10 C50) em 
mulheres com 20 anos e mais segundo Área de Abrangência da 
Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). Município de São 
Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 
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Figura 3 - Médias posteriores dos riscos relativos (RR) espaciais 
de mortalidade por câncer do colo do útero (CID-10 C53) em 
mulheres com 20 anos e mais, padronizada por faixa etária, 
segundo Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde 
(versão 2015/2016). Município de São Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 
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Figura 4 - Médias posteriores dos riscos relativos (RR) espaciais 
de mortalidade por câncer de mama (CID-10 C50) em mulheres 
com 20 anos e mais, padronizada por faixa etária, segundo 
Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde (versão 
2015/2016). Município de São Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 

 

Na oportunidade, foram apresentados os mapas de excesso de risco de mortalidade 

por câncer de mama (CDI-10 C50) e de colo do útero (CID-10 C53) em mulheres 20 

anos e mais, padronizada por faixa etária. A representação do excesso de risco, com 

variação de 0% a 100%, permite uma melhor comparação entre os dois agravos.   
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Semelhantes aos padrões espaciais observados para o RR, foram observados valores 

altos de excesso de risco (ER) nas AA UBS da CRS Sudeste, CRS Oeste e da STS 

Casa Verde / Cachoeirinha - CRS Norte. As AA-UBS da CRS Leste, especialmente 

as da STS Guaianases e STS Itaim Paulista, e da CRS Sul apresentaram os menores 

valores de ER, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 - Excesso de risco (%) de mortalidade por câncer do 
colo do útero (CID-10 C53) em mulheres com 20 anos e mais, 
padronizado por faixa etária, segundo Áreas de Abrangência das 
Unidades Básicas de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 
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Em relação ao ER de mortalidade por câncer do colo do útero em mulheres 20 anos 

e mais, padronizada por faixa etária, no MSP entre 2009 e 2016, as AA UBS 

localizadas nas regiões periféricas, CRS Leste e Sul, apresentaram os maiores 

valores comparados ao MSP. Foram observados ER < 0,2 nas AA UBS localizadas 

no centro expandido, quando comparadas ao restante do MSP (Figura 6). 

 

Figura 6 - Excesso de risco (%) de mortalidade por câncer de 
mama (CID-10 C50) em mulheres com 20 anos e mais, 
padronizado por faixa etária, segundo Áreas de Abrangência das 
Unidades Básicas de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 
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A seguir, são apresentadas as variáveis independentes dos modelos espaciais da 

mortalidade para câncer do colo do útero (Figura 7 a 9) e mama (Figura 10 a 12), 

respectivamente. 

 

Figura 7 - Proporção (%) de pessoas ocupadas na semana de 
referência com tempo habitual de deslocamento de trabalho de 
mais de meia hora até uma hora segundo Área de Abrangência 
da Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo, 2010. 

 

Fonte: Questionário da Amostra, Censo Demográfico - IBGE, 2010. Dados 
calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo 
autor. 
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Figura 8 - Rendimento (%) domiciliar per capita até 3,0 salários 
mínimos em Julho de 2010 (~= R$1.530,00) segundo Área de 
Abrangência da Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). 
Município de São Paulo, 2010. 

 

Nota: Domicílio particular. Fonte: Questionário da Amostra, Censo Demográfico 
- IBGE, 2010. Dados calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. 
Elaborado pelo autor. 
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Figura 9 - Razão entre menores de um ano em relação à 
população feminina de 15 a 49 anos segundo Área de 
Abrangência da Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). 
Município de São Paulo, 2010. 

 

Nota: Foram excluídas duas AA-UBS indígenas. Fonte: Questionário do 
Universo, Censo Demográfico - IBGE, 2010. Dados calculados segundo AA-UBS 
pela GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo autor. 
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Figura 10 - Proporção (%) de pessoas ocupadas na semana de 
referência com tempo habitual de deslocamento de trabalho de 
mais de uma hora até duas horas segundo Área de Abrangência 
da Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). Município de 
São Paulo, 2010. 

 

Fonte: Questionário da Amostra, Censo Demográfico - IBGE, 2010. Dados 
calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. Elaborado pelo 
autor. 
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Figura 11 - Proporção (%) de mulheres responsáveis pelo 
domicílio segundo Área de Abrangência da Unidade Básica de 
Saúde (versão 2015/2016). Município de São Paulo, 2010. 

 

Nota: Domicílio particular. Fonte: Questionário do Universo, Censo Demográfico 
- IBGE, 2010. Dados calculados segundo AA-UBS pela GISA/CEInfo/SMS-SP. 
Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 - Proporção (%) de óbitos por câncer de mama (CID-
10 C50) em mulheres com 20 anos e mais ocorridos em 
estabelecimentos privados segundo Área de Abrangência da 
Unidade Básica de Saúde (versão 2015/2016). Município de São 
Paulo, 2009 a 2016. 

 

Fonte: SIM/PRO-AIM/CEInfo/SMS-SP, 2009 a 2016. Elaborado pelo autor. 
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9.6. ANEXOS / ARTIGO II 

 

 

Os procedimentos de rastreamento para câncer do colo do útero e mama segundo 

gestão administrativa e nível de Atenção à Saúde do estabelecimento de solicitação 

foram apresentados nas Figuras 13 a 15 e 16 a 18, respectivamente. 

 

Figura 13 - Exame citopatológico do colo do útero (n) realizado 
na população feminina de 20 a 24 anos, segundo gestão 
administrativa e nível de Atenção à Saúde do estabelecimento 
de solicitação. Município de São Paulo, 2010 a 2019. 

 

Fonte: SISCOLO, 2010 a 2019. Elaborado pelo autor.  
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Figura 14 - Exame citopatológico do colo do útero (n) realizado 
na população feminina de 25 a 64 anos – faixa etária 
preconizada, segundo gestão administrativa e nível de Atenção 
à Saúde do estabelecimento de solicitação. Município de São 
Paulo, 2010 a 2019. 

 

Fonte: SISCOLO, 2010 a 2019. Elaborado pelo autor. 
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Figura 15 - Exame citopatológico do colo do útero (n) realizado 
na população feminina de 65 anos ou mais, segundo gestão 
administrativa e nível de Atenção à Saúde do estabelecimento 
de solicitação. Município de São Paulo, 2010 a 2019. 

 

Fonte: SISCOLO, 2010 a 2019. Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 - Mamografia (n) realizado na população feminina de 
20 a 49 anos, segundo gestão administrativa e nível de Atenção 
à Saúde do estabelecimento de solicitação. Município de São 
Paulo, 2010 a 2019. 

 

Fonte: SISMAMA, 2010 a 2019. Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 - Mamografia (n) realizado na população feminina de 
50 a 69 anos – faixa etária preconizada, segundo gestão 
administrativa e nível de Atenção à Saúde do estabelecimento 
de solicitação. Município de São Paulo, 2010 a 2019. 

 

Fonte: SISMAMA, 2010 a 2019. Elaborado pelo autor. 
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Figura 18 - Mamografia (n) realizado na população feminina de 
70 anos ou mais, segundo gestão administrativa e nível de 
Atenção à Saúde do estabelecimento de solicitação. Município 
de São Paulo, 2010 a 2019. 

 

Fonte: SISMAMA, 2010 a 2019. Elaborado pelo autor. 
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