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RESUMO 

 

MONTANHA, D. Análise espacial e temporal do câncer de mama na região 

metropolitana da baixada santista e sua relação com áreas contaminadas. [Tese] 

Santos - SP:  Universidade Católica de Santos - UNISANTOS: 2017. 

 

 O câncer de mama desafia a saúde pública mundial principalmente pela 

alta incidência e mortalidade da doença. A Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS) destaca-se por apresentar elevadas taxas de mortalidade da 

doença, assim como diversos contaminantes ambientais classificados como 

cancerígenos. A pesquisa tem por objetivo analisar a distribuição temporal e 

espacial do câncer de mama na Região Metropolitana da Baixada Santista. 

Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico misto (espacial e temporal), sobre a 

distribuição do câncer de mama nos municípios da RMBS, assim como nas regiões 

expostas a contaminantes ambientais e regiões do Estado de São Paulo de 2000 a 

2011. A população foi composta por mulheres de 20 anos ou mais, e os dados foram 

fornecidos pela Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), e das áreas 

contaminadas, os dados foram obtidos pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB). Dados sobre a população em risco foram 

fornecidos pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). O total de casos 

de câncer de mama dos anos de 2000 a 2011 foi de 87.354, foram excluídos 830 

casos sendo: 779 casos do sexo masculino maiores de 20 anos, e 51 casos 

menores de 20 anos (4 masculinos e 47 femininos). Do total de 86.524 utilizados, 

3.233 foram na RMBS. Foram construídos coeficientes padronizados anuais de 

câncer de mama para cada município da RMBS e para cada Departamento Regional 

de Saúde (DRS) do Estado de São Paulo. Para caracterizar a exposição foi 

construído um indicador de densidade de contaminação por município, para a 

análise da correlação entre taxas de câncer de mama e contaminação ambiental foi 

utilizada a correlação de Pearson. A análise das variáveis foi realizada por 

intermédio do Statistical Package for the Social Sciences, versão 15.0 (SPSS). Por 

intermédio da regressão linear, foi feita a análise da tendência temporal, e para isso 

utilizou-se também o SPSS e o Statistics for Windows 8.0.  Para a análise espacial, 

foram criadas quatro categorias de intervalos de coeficientes de câncer de mama. 

Foi desenvolvido o sequenciamento cartográfico que revela a distribuição e a 



evolução espacial-temporal de desfecho e exposição. Resultados: Os resultados 

mostram que na RMBS o município com taxas mais elevadas de câncer de mama é 

o município de Santos. A correlação de Pearson apresentou-se positiva, com um 

r=0.7 e nível de significância de p=0,036. Na parte espacial, as áreas mais 

contaminadas apresentaram as maiores taxas de câncer de mama, exceto no 

município de Peruíbe que, apesar do baixo índice de contaminação ambiental, 

apresentou altas taxas da doença.  Por meio da regressão linear, foi feita a análise 

de tendência em todas as cidades sinalizando aumento da doença, com a exceção 

da cidade de Bertioga, onde a tendência é a de redução da doença. Quando 

comparadas as taxas de câncer de mama da RMBS com os DRS do Estado de São 

Paulo, algumas regiões apresentaram taxas bem superiores como: Araraquara, 

Araçatuba, Barretos, Bauru, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e 

Piracicaba, sendo que a última região citada apresentou as maiores taxas de câncer 

de mama do Estado de São Paulo. Esse estudo confirma a hipótese de que a 

contaminação ambiental interfere na distribuição do câncer de mama, e a tendência 

temporal sinaliza aumento da doença em oito dos nove municípios da região.  

 

Palavras-chaves: Câncer de mama; Contaminação ambiental; Série espaço-

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MONTANHA, D. Spatial and temporal analysis of breast cancer in the 

Metropolitan Region of Baixada Santista and its relation with contaminated 

areas. [Thesis] Santos - SP: Universidade Católica de Santos - UNISANTOS: 2017. 

 

 Breast cancer defies the world public health mainly by the high incidence 

and mortality of the disease. The Metropolitan Region of the Santos Area (RMBS) 

stands out for presenting high levels of mortality of the disease, as well as various 

environmental contaminants classified as carcinogens. The research has the 

objective of analyzing the temporal and spatial distribution of breast cancer in the 

Metropolitan Region of the Santos Area. Methodology: It is a mixed ecological study 

(spatial and temporal), about the distribution of breast cancer in the cities of RMBS, 

as well as in the regions exposed to environmental contaminants  and regions of the 

state of Sao Paulo from 2000 to 2011. The population was composed by women at 

20 years old or over, and data was provided by Oncocentro Foundation of Sao Paulo 

(FOSP), and from the contaminated areas, data was obtained from the 

Environmental Sanitation Technology Company (CETESB). Data about the 

population at risk was provided by the State System of Data Analysis (SEADE). The 

total number of breast cancer cases in the years from 2000 to 2011 was 87.354, 830 

cases were excluded being: 779 cases of males over 20 years, and 51 cases under 

the age of 20 years (4 males and 47 females). From the total of 86.524 followed, 

3.233 were in RMBS. Annual standardized coefficients of breast cancer were built to 

each city in RMBS and to each Regional Health Department (DRS) in the state of 

Sao Paulo. In order to characterize exposure a density indicator of density of 

contamination per city was built, for the analysis of the correlation between breast 

cancer and environmental contamination was utilized the correlation of Pearson. The 

analysis of variables was realized through Statistical Package for the Social 

Sciences, version 15.0 (SPSS). Through linear regression, a time trend analyses was 

done, and to that end SPSS and the Statistics or Windows 8.0 were also used. To 

the Spatial analyzes, four levels of coefficient intervals of breast cancer were created. 

A sequential cartographic was developed that reveals the distribution and the spatial-

temporal evolution of outcome and exposure.  Results: The results show that in 

RMBS the city with the highest levels of breast cancer is the city of Santos. The 



correlation of Pearson was positive, with r=0.7 and significance level of p=0,036. In 

the spatial part, the most contaminated areas presented the highest rates of breast 

cancer, except for the city of Peruíbe, where, despite low environmental containment, 

numbers showed high rates of the disease. By means of linear regression, the 

tendency analysis was done in all counties signaling growth of the disease, with 

exception of Bertioga county where the tendency is the reduction of the disease. 

When compared the breast cancer rates of RMBS with the DRS of the São Paulo 

State, certain regions showed much higher rates as: Araraquara, Araçatuba, 

Barretos, Bauru, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto and Piracicaba, and 

the last cited region presented the highest levels of breast cancer in the State of São 

Paulo. This study confirms the hypothesis that environmental contamination 

interferes with the distribution of breast cancer, and the time trends indicates an 

increase in the disease in eight of the nine cities in the region. 

 

Key-words: Breast cancer; Environmental contamination; Spatial-temporal 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CÂNCER DE MAMA NO MUNDO: IMPORTANTE PROBLEMA DE SAÚDE 

PÚBLICA. 

 

 O câncer é uma doença que desafia a saúde pública mundial. Apesar das 

diversas iniciativas no sentido de melhorar o panorama da doença terem sido 

implementadas ao longo de várias décadas, o Instituto Nacional do Câncer - INCA 

(2014) sinaliza o aumento da incidência da patologia nos países desenvolvidos 

assim como naqueles em desenvolvimento.  

 Em 2012, o número de casos novos da doença no mundo foi de 14,1 

milhões e o número de mortes foi de 8,2 milhões (IARC, 2013). A estimativa para 

2030 é de que haverá 21,4 milhões de casos novos e 13,2 milhões de mortes por 

câncer no mundo (INCA, 2014). 

 A distribuição do câncer sofre alteração a depender do país e do seu 

desenvolvimento, e também diverge em regiões de um mesmo país, estado e 

município. Em países desenvolvidos, há um aumento de alguns tipos de tumores 

como o de próstata, cólon e reto, e nos países em desenvolvimento altas taxas de 

incidência de câncer de colo de útero, estomago, cabeça e pescoço. Vale destacar 

que o câncer de mama apresenta alta incidência tanto nos países desenvolvidos 

como nos em desenvolvimento. No entanto, a sobrevida é maior nos países 

desenvolvidos, provavelmente devido à eficiência no rastreamento e tratamento da 

doença (INCA, 2015).  

 De todos os tipos de neoplasias, o câncer de mama é o mais frequente 

entre as mulheres, após o câncer de pele não melanoma, e apresenta elevadas 

taxas de incidência e mortalidade. A incidência da doença aumenta com a idade e 

apresenta variações de acordo com as regiões do mundo, sendo que em 2012, na 

África Central e Ásia Ocidental, foram as menores taxas (27 por 100 mil) e as 

maiores (96/100) foram na Europa Ocidental (INCA, 2014). 

 A extensão do problema é identificada em diversos países no mundo. Nos 

Estados Unidos, estima-se que, para 2017, haverá 1.688.780 novos casos de câncer 

e 600.920 mortes. Desse total, 255.180 serão câncer de mama, sendo 2.470 no 

sexo masculino e 252.710 no sexo feminino, com um total de 40.610 casos de 
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morte. Em mulheres com idade abaixo de 45 anos, a doença é mais comum em 

mulheres afro-americanas do que em mulheres brancas (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2017). 

 No Canadá, a estimativa de 2016 é de 201.400 novos casos de câncer 

não incluindo o câncer de pele não melanoma e 50% desse total envolverá próstata, 

pulmão, mama e colorretal. O câncer de mama seria responsável por 25.700 dos 

novos casos que equivale a 130.1 casos por 100 mil mulheres, e 5.000 pessoas 

morreriam da doença. Cerca de 88% dos casos ocorreria em pessoas com mais de 

50 anos. A taxa de mortalidade no país reduziu-se em 44% desde 1986, 

provavelmente devido ao aumento no rastreio mamográfico e à melhora no 

tratamento. No país, uma em cada nove mulheres apresentam risco de desenvolver 

a doença, no entanto, a taxa de sobrevida é de 88% em cinco anos. A projeção dos 

anos de 2000 a 2030 é de que a carga da doença aumentará 55%. O câncer de 

mama será um dos tipos mais diagnosticados juntamente com próstata, pulmão e 

colorretal.  (BEAULIEU, 2014; CANADIAN CANCER SOCIETY, 2016). 

 Em 2014 no Reino Unido, ocorreram 356.860 novos casos de câncer 

sendo que 53% incluiam mama, próstata, pulmão e colorretal, com um total de 

163.444 mortes, dentre as quais 46% foi relacionadas aos tipos de câncer citados. A 

taxa de incidência de câncer de mama desse país é a sexta mais alta da Europa: em 

2014 houve cerca de 54.800 novos casos, sendo que 48% foram diagnosticados em 

pessoas com 65 anos ou mais, contudo, as taxas são mais elevadas em mulheres 

com mais de 85 anos.  Desde o início da década de 90, a incidência da doença nas 

mulheres aumentou 24%. As taxas de incidência no Reino Unido deverão aumentar 

em 2% entre 2014 a 2035, o que representará 210 casos por 100 mil mulheres em 

2035. Em 2014, ocorreram 11.433 mortes pela doença. Na Grã-Bretanha, a 

incidência desse tipo de tumor aumentou 72% desde 1970. Vale destacar que na 

Europa, a doença com a maior taxa de mortalidade na população é o câncer. No 

entanto, desde 1980 as taxas de mortalidade reduziram-se em 40% (CANCER 

RESEARCH UK, 2014). 

 Na Inglaterra, ocorreram 46.417 casos de câncer de mama em 2014 dos 

quais 46.085 foram em mulheres. A incidência em 2005 de 163,6/100 mil mulheres 

aumentou para 173,4/100 mil em 2014 (OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, 

2016). 



 

22 
 

 Na América Latina, a mortalidade por câncer de mama aumentou nas 

últimas décadas e a sobrevida é, em média, 20% mais baixa do que nos EUA e na 

Europa Ocidental (AGUILA et al., 2013). Em 2012, a taxa de incidência / mortalidade 

no Peru foi de 28,0/8,5; Bolívia, 19,2/7,2; Argentina, 71,2/19,9; Paraguai, 43,8/15,6; 

Equador, 32,710,3, Colômbia, 35,7/10,8, Venezuela, 41,2/12,7; Uruguai, 69,8/22,7, 

México, 35,4/9,7 e Chile, 34,8/11,5 por 100 mil mulheres (IARC, 2017). No Peru, a 

taxa de mortalidade apresentou aumento de 20% entre 2008 a 2012, com 522.000 

mortes em 2012 (MINISTERIO DE LA SALUD, 2013). No Chile, a taxa de 

mortalidade em mulheres de 30 a 49 anos está diminuindo, o que não ocorre na 

faixa de 25-29 anos (SERRA; MAYA; AGUAYO, 2014). 

 No Brasil, para o ano de 2016/17, as estimativas apontam para 57.960 

casos novos de câncer de mama, que corresponde a 20,8% e coloca essa tipologia 

em 1ª posição entre os mais incidentes em todas as regiões do país, exceto para a 

região Norte, que aparece em segunda posição. As estimativas de câncer de mama 

feminina nas diversas regiões do país são: Região Norte - 22,26/100 mil (2º mais 

incidente); Nordeste - 38,74/100 mil; Centro-Oeste - 55,87/100 mil; Sul - 74,30/100 

mil e Região Sudeste, 71,18/100 mil. No Estado de São Paulo, a estimativa de 2016 

é de que ocorrerão 15.570 casos novos, a taxa bruta de incidência por 100 mil 

habitantes é de 69,70 (INCA, 2015).  

 A população brasileira vivencia importantes alterações no perfil 

demográfico marcadas principalmente pela diminuição da natalidade e o aumento da 

expectativa de vida, isso faz com que ocorra um aumento na população de idosos.  

De acordo com Mendes (2013), o número de pessoas com mais de 65 anos dobrará 

nos próximos 20 anos, e consequentemente, haverá um aumento na incidência de 

doenças crônicas. 

 Outra alteração importante é na mudança no perfil epidemiológico das 

doenças. Dentre todos os fatores que explicam a participação do câncer nesse perfil, 

alguns são devido à maior exposição a fatores cancerígenos, aumento da 

expectativa de vida e o envelhecimento populacional, número de óbitos pela doença 

e aprimoramento para se diagnosticar e tratar a doença (INCA, 2012). 
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1.2 CÂNCER DE MAMA 

 

 O processo da carcinogênese ocorre de forma lenta e gradual, de modo 

que são necessários alguns anos ou décadas para que uma célula cancerígena se 

prolifere e seja possível identificar um tumor. O processo é constituído por três 

estágios: iniciação, promoção e progressão. Na iniciação, as células sofrem os 

efeitos da exposição aos agentes capazes de provocar mutações e modificações em 

alguns de seus genes. Uma vez que as células estão "iniciadas" para o processo do 

câncer, ocorre alteração no DNA e a estrutura passa a apresentar um genótipo 

alterado, mesmo com um fenótipo normal.  Portanto, ainda não é possível detectar a 

doença na avaliação clínica (VIDEIRA et al.,2002; BRASIL, 2015). É na promoção 

que ocorre a alteração do genoma realizada na iniciação. O agente promotor 

estimula a produção celular, promovendo a formação de novas células com fenótipo 

diferente. Fase em que ocorre o desenvolvimento de células fenotipicamente 

modificadas (MOHALLEM; RODRIGUES,2007; BRASIL, 2015). Já a progressão é 

caracterizada pela instabilidade das células neoplásicas. Nesse estágio, ocorre 

proliferação celular, invasão e a capacidade de produzir metástases a longas 

distâncias (SCHNEIDER; BARROS, 2013). 

 As duas classes de genes ligados ao câncer são: os oncogêneses e os 

genes supressores tumorais. Quando ocorre mutações nestes genes, há um 

desequilíbrio no controle de divisão e morte celular, o que resulta no crescimento 

tumoral (FENTON & LONGO, 2006). 

 Para ocorrer à duplicação celular no câncer de mama, é necessário um 

tempo médio de 100 dias. Um tumor poderá ser palpável quando atingir 1 cm de 

tamanho, o que é resultado de 30 duplicações celulares, isso corresponde 

aproximadamente a 1 bilhão de células, em um período de 10 anos (Brasil, 2002). 

 O risco de câncer depende tanto das características biológicas como das 

condições sociais, ambientais, políticas e econômicas. Uma possível razão para o 

aumento do câncer de mama é a combinação de fatores ambientais, demográficos, 

hereditários, e fatores de risco relacionados ao estilo de vida (VILARREAL-GARZA 

et al., 2013). 

 Segundo Thuler (2012) pelo menos um terço dos novos casos de câncer 

poderia ser prevenido. Existe a associação ao fator genético, porém as neoplasias 

são influenciadas também por fatores ambientais, visto que se as populações 
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migrarem do país de origem para outras localidades, isso acarretaria em mudanças 

nas taxas de incidência do câncer (INUMARU, 2011). 

 A doença é multifatorial e os vários fatores consagrados na literatura são: 

Idade maior que 50 anos: considerado um importante fator de risco pois, quanto 

mais velha for a mulher, maior o risco para desenvolver o câncer de mama. A maior 

incidência ocorre após os 50 anos, e é mais elevada na faixa etária dos 60 a 70 

anos. É importante destacar que apesar da incidência do câncer de mama ocorrer 

após os 50 anos, os estudos de Aguila et al. (2013); Domchek & Gabriel (2010); 

Pinheiro et al. (2013); Donatus et al. (2014) sinalizam um aumento significativo 

também em mulheres jovens, antes dos 40 anos. Para Narod (2012), pode-se 

considerar a doença muito precoce quando ocorrer antes dos 40 anos, e 

relativamente precoce de 40 a 49 anos, sendo ambos os períodos muito 

significativos para o câncer de mama. Nessa população, o câncer de mama é mais 

agressivo, apresenta alta taxa de recidiva sistêmica e alto índice de mortalidade 

(CRIPA et al., 2003; BACCHI et al., 2009; PINHEIRO et al., 2013). Um estudo 

desenvolvido nos EUA avaliou o impacto econômico de mortalidade por câncer de 

mama em mulheres jovens de 1970 a 2008, a taxa ajustada de mortalidade por 

câncer de mama em mulheres de 20 a 49 anos foi de 12,02/100.000 sendo, 

11,45/100.000 entre a raça branca e 17,97/100.000 entre as negras. A perda da 

produtividade total estimada em 2008 foi de 5,49 bilhões de dólares e os ganhos 

individuais referentes ao tempo de vida perdido foi de 1,10 milhões de dólares 

(DONATUS et al., 2014). O aumento do câncer de mama em mulheres mais jovens 

é um sinalizador importante uma vez que o tumor é mais agressivo e essas 

mulheres encontram-se em idade produtiva, constituindo família e ou com filhos 

pequenos. 

História familiar de câncer de mama: mulheres com história de câncer de mama e 

ovários em familiares diretos como mãe, avós, irmãs e tias apresentam maior risco 

para esse tipo de tumor. Quanto mais próximo o parentesco, maior o risco. De 5% a 

10% de todos os casos de câncer de mama são de forma hereditária. Mutações no 

gene BRCA1 e BRCA 2 estão relacionadas na maioria dos casos ao câncer de 

mama e ovário (Palmero, 2013; MARTINS et al. 2009; Amendola; Vieira, 2005). O 

BRCA 2, apresenta ligação genética com os casos de câncer de mama em idade 

jovem. Quando ocorrem danos nesses genes, o risco de câncer de mama é de 50% 

a 85% e de ovário de 15% a 45% (MARTINS et al., 2009).  
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Fatores hormonais: menarca precoce, menopausa tardia, gravidez após os 30 

anos, nuliparidade, uso de contraceptivos orais, terapia de reposição hormonal, 

apresentam maiores chances de desenvolver câncer de mama. 

Fatores ambientais: o INCA (2014) afirma que de 80% a 90% dos casos de câncer 

de mama estão associados a contaminantes ambientais presentes no local de 

trabalho (indústrias químicas), nos alimentos, nos locais frequentados para 

atividades sociais e culturais (hábitos de vida) e nos diferentes compartimentos 

ambientais (água, terra, ar).  

 

1.3 CONTAMINANTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA 

 

 Com base no The Collaborative on Health and the Environment (CHE), 

entidade internacional que desde 2002 desenvolve pesquisas relacionadas às 

doenças com o meio ambiente, e tem como finalidade proteger a saúde das pessoas 

contra os efeitos de fatores ambientais, classificou os agentes pela força da 

evidência em forte, boa e limitada, e no câncer de mama são descritos:  

 

Quadro 1 - Contaminantes Ambientais com Forte Evidência para o Câncer de Mama 

Estrógenos/DES 

Radiação ionizante 

Fumo do tabaco - (tabagismo ativo e passivo) 
Fonte: autoria própria, 2017. 

 

Quadro 2 - Contaminantes Ambientais com Boa Evidência para o Câncer de Mama 

Aminas Aromáticas 

Orizalina 

PAHs 

PCBs 

Progestina 

Solventes 
Fonte: autoria própria, 2017 
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Quadro 3 - Contaminantes Ambientais com Evidências Limitadas para o Câncer de Mama 

Dicloroetano Dioxina 

Dibromoetano Campos eletromagnéticos 

Dicloroetano Óxido de Etileno 

Dicloropropano Herbicidas 

Butadieno Hidrazinas 

Acrilamida Cloreto de Metileno 

Acrilonitrilo Mirex 

Agente Orange Pesticidas Organoclorados 

Aldrin Pesticidas 

Atrazina Propazina 

Benzeno Simazina 

Benzidine Solventes 

Clordane Estireno 

Cianazina Tricloroetileno 

DDT/DDE Cloreto de Vinila 

Dieldrin  
Fonte: autoria própria, 2017 

 

1.3.1 Desreguladores Hormonais  

 Desreguladores endócrinos ambientais são definidos como agentes 

exógenos que interferem na produção, liberação, transporte, metabolismo, ligação, 

ação ou eliminação dos hormônios naturais do organismo que são responsáveis 

pela manutenção da homeostasia e regulação do desenvolvimento (KAVLOCK et al., 

1996; ANDRADE-RIBEIRO et al., 2006; BILLA; DEZOTTI, 2007; MORAES et al., 

2008). Portanto, trata-se de uma categoria de poluentes que interferem nas funções 

do sistema endócrino, e como consequência, produzem efeitos adversos sobre a 

saúde do individuo e ou populações.  Em seres humanos, estes poluentes podem 

reduzir a quantidade de esperma, aumentar a incidência de câncer de testículo, 

tireoide, próstata e câncer de mama (RIBEIRO et al, 2006; BILA; DEZOTTI, 2007). 

 Os desreguladores hormonais endócrinos podem usar alguns 

mecanismos de ação: inibir enzimas relacionadas a síntese dos hormônios; mudar a 

concentração livre de hormônios por intermédio da interação com globulinas 

plasmáticas; agir como agonista ou antagonista ao se unir a receptores hormonais e 

modificar a transdução de sinais representantes da ação hormonal (MORAES et al, 

2008).  
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 Há várias substâncias químicas classificadas como desreguladores 

endócrinos, como as bifenilas (PCBs), dioxinas, ethane, diclorodifeniltricloroetano 

(DDT), hidrocarbonetos poliaromáticos halogenados (KAVLOCK, 1996; HUNT, 2007; 

OLIVEIRA, 2008), metais pesados (cádmio, mercúrio, chumbo e zinco), estrogênios 

naturais (estrona e 17β-estradiol), agentes terapêuticos e farmacológicos - 

estrogênios sintéticos usados como contraceptivos orais (dietilestilbestrol e 17α-

etinilestradiol- 30 a 50µg) (BILA; DEZOTTI, 2007). 

 É na terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, menopausa 

tardia e menarca precoce que ocorre a maior duração de exposição ao estrogênio. A 

terapia de reposição hormonal aumenta o tempo de exposição ao estrogênio e 

apresenta um risco de 1,3 em comparação às mulheres que não foram submetidas à 

reposição hormonal. O uso de pílulas anticoncepcionais contendo altos níveis de 

estrógeno também foi associado a um risco maior de câncer (POLLOCK et al. 2006). 

  Exposições aos desreguladores endócrinos durante a gestação ou 

perinatal podem apresentar efeitos a longo prazo no sistema endócrino e 

desenvolver câncer na vida adulta. Vários produtos químicos ambientais têm forte 

impacto no risco de câncer de mama, como por exemplo inseticida e 

diclorodifeniltricloroetano (BIRNBAUM; FENTON, 2003; 2015). Tanto em estudos 

com animais quanto com humanos, os resultados são semelhantes e indicam que 

existe uma relação entre a exposição materna durante a gravidez e o aumento do 

risco de câncer de mama entre as mulheres e sua descendência; filhas e netas 

(HILAKIVI-CLARKE, 2014).  

 A principal rota de exposição é a oral, pela ingestão dos alimentos, mas 

outras são igualmente importantes para colocar um indivíduo em risco como a 

exposição pela pele por intermédio do uso de cosméticos no rosto, corpo e couro 

cabeludo; exposição por inalação através da respiração; exposição embrionária por 

transferência materna; armazenamento de desreguladores na mama e transferência 

ao filho durante a amamentação (ONEYEOL, et al., 2015).  

 Alguns desreguladores endócrinos são solúveis em gordura, de forma que 

podem ser detectados altos níveis nos produtos derivados do leite, ovos, peixes e 

carnes (BILLA; DEZOTTI, 2007). 

 Em relação aos cosméticos, os principais xenoestrógenos são: triclosan 

(presentes nos desodorantes, sabonetes íntimos, deocolonias), sais de alumínio 

(presentes nos antiperspirantes, batons, cremes dentais), fragrâncias sintéticas e 
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parabenos (conservantes) que atuam em receptores hormonais de estrogênio e 

podem desenvolver o câncer de mama (DARBE, 2010). O óxido de etileno que 

também é utilizado em shampoos e outros cosméticos que foram classificados como 

carcinogênicos e mutagênicos pela International Agency for Research for Câncer 

(IARC), Ftalatos que são encontrados em vários produtos (incluindo desodorantes, 

cosméticos para cabelos e loções com potencial ação estrogênica) e Bisfenol A, 

antioxidante em cosméticos (KONDURACKA, KRZEMIENIECKI, GAJOS, 2014).  

 Em 2005 foi publicado um estudo desenvolvido por 21 anos na Inglaterra,  

País de Gales e Escócia com mulheres com câncer de mama. O resultado mostrou 

que a maior incidência da doença foi no quadrante superior externo. Na Inglaterra e 

País de Gales a incidência no quadrante superior externo aumentou de 47% em 

1979 para 53,3% em 2000 linearmente e a Escócia apresentou uma tendência 

semelhante sendo 38,3% em 1980 e 54,7% em 2001. A tendência nesse quadrante 

foi desproporcional aos outros quadrantes, e este aumento segue uma tendência 

anual linear. Os achados são explicados pelo uso de cosméticos nas axilas e áreas 

da mama (DARBRE, 2005). 

 Um estudo caso-controle, multicêntrico, europeu, desenvolvido por 

Villeneuve et al. (2010) mostrou que trabalhadores expostos a fenóis alquilados 

apresentavam risco 3.8 vezes maior para desenvolver câncer de mama.  

1.3.2 Cádmio 

 Trata-se de um metal pesado que geralmente é obtido como subproduto 

do zinco. É utilizado para produzir baterias, fertilizantes e pigmentos de tintas. 

Mesmo em baixas concentrações, é tóxico e cancerígeno (AQUINO, 2012).  

 É considerado metaloestrógeno, o que significa que pertence a um grupo 

de metais pesados capazes de ativar o receptor de estrogênio na ausência do 

estradiol, portanto, pode funcionar como desregulador endócrino, causando 

desordem no ciclo normal e alterando o desenvolvimento da glândula mamária por 

intermédio do receptor de estrogênio (LIU, YU, SHAIKH, 2008; AQUINO, 2012; 

BYRNE, 2013).  

 É encontrado naturalmente no solo, água, sedimentos de rochas e 

atmosfera. A exposição ocorre principalmente através da via oral (água e alimentos 
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contaminados) e por inalação (LIU; YU; SHAIKH, 2008; AQUINO, 2012). Uma forma 

de contaminação do meio ambiente ocorre por queima de combustíveis fósseis e 

incineração de lixo doméstico, como também por extração de zinco, chumbo ou 

cobre. Atualmente, o tabagismo é considerado uma das principais fontes de 

exposição ao cádmo (RZYMSKI et al. 2015).  

 No organismo humano, o cádmio atinge a corrente sanguínea por 

absorção gástrica ou intestinal e pelos pulmões por intermédio da inalação do 

cigarro. Uma vez no organismo, vários problemas de saúde podem desenvolver-se 

como hipertensão arterial, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, efeitos na 

reprodução, no sistema imunológico, entre outros. 

 Nos estudos analisados por Aquino et al. (2012) o cádmio, em doses que 

excedem a concentração limite ditadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

é extremamente perigoso devido aos padrões desordenados da proteína de ligação 

de metais pesados quando em alta concentração. Por outro lado, os autores 

afirmam que a exposição crônica ao cádmio mesmo em concentração bem abaixo 

dos limites da OMS pode ser perigoso devido à bioacumulação e alta afinidade para 

proteínas específicas como os receptores de estrogênio. Induz efeitos similares ao 

do estrogênio, e isso inclui aumento da proliferação celular, aumento uterino e 

aumento da densidade das células epiteliais na glândula mamária (LIU; YU; 

SHAIKH, 2008). 

1.3.3 Mercúrio 

 Esse metal apresenta várias formas químicas que são divididas em 

mercúrio elementar, inorgânico e orgânico (metilmercúrio), ligado aos radicais de 

carbono (BUENO et al, 2011). O mercúrio orgânico é a forma que produz danos ao 

organismo, uma vez que é a forma mais tóxica. 

 A contaminação nos ecossistemas pode se dar de forma natural como 

erupções vulcânicas, ou ser decorrente da atividade humana, que tem origem na 

queima de combustíveis fósseis, atividades de mineração, produção de cimento, 

incineração de produtos químicos, entre outros. A queima de carvão tem contribuído 

para a mobilização do mercúrio aumentando os níveis no solo, ar, água marinha e 

água doce (RZYMSKI, et al., 2015). 
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 No ambiente, esse metal circula na água, ar, solo, sedimento e biota, 

onde atinge várias formas e contamina a água, peixes e outros organismos 

aquáticos. Pode ser ingerido por intermédio de vegetais e de carnes, como suínos, 

bovinos, e principalmente pescados, como também a contaminação pode ocorrer 

por vias respiratórias (BUENO et al. 2011). No organismo humano, pode causar 

vários efeitos adversos, dentre eles, alterações no sistema reprodutivo, com dano 

espermático, interrupção da gestação e malformações, alteração de DNA e dano 

cromossômico (RZYMSKI et al., 2015). 

 O grupo mais sensível são as gestantes, lactantes e recém-nascidos. 

Pelo fato de o mercúrio atravessar a barreira placentária, ele é passado ao feto e 

oxida no sangue do embrião, podendo gerar vários danos, inclusive alterações 

cromossômicas. Também é transferido ao bebê através do leite, durante o ato da 

amamentação (BUENO, 2011; CANO, 2014). 

 Alguns mecanismos poderiam explicar as consequências genotóxicas do 

mercúrio: estresse oxidativo e danos ao DNA causados pela ação dos radicais livres 

gerados pelo metal. Os radicais livres também são responsáveis por iniciar reações 

auto-catalíticas e converter proteínas, lipídios e hidratos de carbonos em radicais 

livres propagando uma reação em cadeia. Um outro mecanismo é a desordem 

causada pelo mercúrio no processo de mitose, que também compromete o 

mecanismo de reparação do DNA, sistema de defesa que protege a integridade do 

genoma. Esses mecanismos podem causar a carcinogênese. Os autores 

acrescentam que o material genético pode sofrer alteração através de dois 

processos: o de teratogênese, que pode expressar-se por malformações congênitas; 

e o de carcinogênese, que pode manifestar-se no desenvolvimento de tumores nos 

indivíduos expostos (CRESPO-LOPES et al., 2009). 

1.3.4 Chumbo 

 O chumbo é um elemento tóxico, que tem a capacidade de se acumular 

no organismo e causar desequilíbrios em todos os órgãos e sistemas (MOREIRA E 

MOREIRA, 2004).·. 

 É o quinto metal mais utilizado na indústria, após o alumínio, cobre, zinco 

e ferro. O principal uso é na produção de baterias, como escudo para proteção de 
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radiações de Raios-X, na indústria na fabricação de tintas, plásticos e borracha, 

assim como em outras fontes: utensílios de PVC, tintas em brinquedos, bebidas 

alcoólicas, entre outros (CAPITANI, PAOLIELLO, ALMEIDA, 2009). É proveniente de 

atividades industriais geradoras de resíduos que são descartados sem preocupação 

com o ambiente. Também está presente no ar atmosférico na forma de material 

particulado da queima de combustível. O chumbo aparece na água, solo, ar e 

alimentos. É classificado pela International Agency for Research on Cancer (IARC) 

como possivelmente carcinogênico para humanos. 

 O metal pode ser introduzido no organismo por inalação, ingestão de 

alimentos e via cutânea, sendo que a principal contaminação ocorre pela ingestão 

de alimentos (CAPITANI, PAOLIELLO, ALMEIDA, 2009). 

 No organismo humano, o chumbo pode comprometer vários sistemas, 

principalmente o sistema neurológico, hematológico, renal, além de existirem  

indicativos que tem efeitos sobre a reprodução e o desenvolvimento. Atravessa a 

barreira placentária e pode causar danos ao feto e câncer (MOREIRA e MOREIRA, 

2004).  

 No Nordeste da Geórgia foi realizado um estudo piloto que analisou o 

risco de exposição a metais pesados entre mulheres com câncer de mama. Foram 

utilizadas amostras de água da torneira da cozinha e amostras do plasma. Foram 

examinados 66 metais incluindo urânio. Os resultados mostraram que todas as 

amostras de água tinham metais presentes, mas estavam abaixo do limite de 

controle da EPA, no entanto, as pacientes apresentaram altos níveis de metais nas 

amostras do plasma (ZIMERI et al., 2015). 

1.3.5 Radiação Ionizante  

 A radiação são ondas eletromagnéticas de alta energia que ao 

interagirem, produzem variados efeitos sobre a matéria. São emitidas por fontes 

naturais e artificiais e podem produzir efeitos biológicos e consequências de 

exposição à radiação (GUNDERMAN, 2007; OKUMO, 2013). 

 Os átomos, unidos por forças elétricas, formam as moléculas. A quebra 

da molécula pode ocorrer quando uma partícula ionizante remove um elétron do 

átomo (GUNDERMAN, 2007; OKUNO, 2013). A radiação pode ter efeito direto, 



 

32 
 

quando transferida diretamente para o DNA e modificar sua estrutura, ou indireto, 

quando a molécula é transferida para uma molécula intermediária (ALMEIDA, 2007).  

 A radiação em pequenas doses, não causa danos ao ser humano, e por 

isso é empregada na realização de exames e tratamentos. No entanto, com altas 

doses, podem comprometer o sistema imunológico e causar danos ao organismo 

humano.  A extensão dos danos vai depender da dose e do tempo de exposição. As 

principais fontes dessa radiação são o Raios-X, acelerador linear e radionuclídeos. 

Por isso, a solicitação de exames diagnósticos que utilizam radiação deve ser 

realizada com muito critério, sempre avaliar o risco e benefício, afim de evitar 

radiação desnecessária (GUNDERMAN, 2007; OKUMO, 2013). 

 A radiação ionizante pode produzir efeitos agudos e tardios. Os efeitos 

agudos são observados dentro de poucas horas após a exposição à radiação, pode 

causar náuseas, perda do apetite, prostração, vômitos, e pode inclusive levar a óbito 

a depender da dose recebida (MARTINS, 2011). Os efeitos tardios são divididos em 

genéticos e somáticos, sendo que nos efeitos genéticos ocorrem mutações nas 

células reprodutivas, o efeito geralmente será nos descendentes. Podem ocorrer 

mutações genéticas nos óvulos e espermatozóides e pode, dessa maneira, produzir 

defeitos congênitos, físicos ou mentais, e ser fatal no período da gestação 

(MARTINS, 2011). 

 Os efeitos somáticos dependem de alguns fatores como tipo de radiação, 

dosagem e tempo de radiação. Dentre os efeitos no homem, pode ser citado o 

aumento da incidência de câncer e anormalidade no desenvolvimento do embrião 

(MARTINS, 2011). Desse modo, podem ocorrer alterações genéticas que modificam 

o controle de divisão celular e iniciam o processo de multiplicação celular 

descontroladas, gerando células filhas idênticas e formação tumoral. 

 No Japão, as mulheres que foram expostas à bomba atômica quando 

crianças, tê m risco de câncer de mama quatro vezes maior. Quanto maior a dose e 

menor a idade quando exposto à radiação, maior o risco desse tipo de câncer. 

(OKUNO, 2015). O risco é elevado também em crianças que realizam tratamento 

médico com radiação.  
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1.3.6 Tabagismo  

 O tabagismo é considerado uma doença que causa dependência 

psicológica, física e comportamental similar ao que acontece com o uso de outras 

drogas como cocaína e álcool. O cigarro contém mais de 4.000 substâncias 

químicas e mais de 60 comprovadamente cancerígenos, sendo que os principais 

são o níquel, arsênio, cádmio, chumbo, benzopireno, resíduos agrotóxicos, 

substâncias radioativas, entre outros (TAIOLI, 2008; BRASIL, 2015). 

 Um estudo da Organização Mundial de Saúde e do Instituto Nacional do 

Câncer dos Estados Unidos mostra que, até 2030, o tabagismo será responsável por 

8 milhões de mortes por ano e que atualmente custa US$ 1 trilhão por ano à 

economia global (BRASIL, 2017). O tabagismo passivo, responsável pela poluição 

em ambientes fechados é também nocivo ao ser humano, causador de doenças e 

considerado a 3ª causa de morte evitável no mundo (BRASIL, 2007). 

 A fumaça do cigarro constitui-se de uma fase particulada e uma fase 

gasosa. A fase particulada contém nicotina e alcatrão e a fase gasosa é composta 

por formaldeído, cetonas, amônia, monóxido de carbono, entre outros. O monóxido 

de carbono se liga à hemoglobina e forma a carboxihemoglobina, causando um 

déficit de oxigenação em alguns órgãos. A fumaça que sai da ponta do cigarro é 

mais nociva do que a fumaça inalada pelo fumante. Apresenta até 50 vezes mais 

substâncias cancerígenas, além de mais nicotina e monóxido de carbono (BRASIL, 

2015). 

  A exposição ambiental ao tabaco está relacionada a ocupação e status 

socioeconômico, no entanto, há predomínio a essa exposição nas residências, onde 

as crianças ficam expostas durante os diversos momentos do dia. Exposições no 

ambiente de trabalho são maiores em linha de produção industrial, níveis 

educacionais mais baixos e menores salários. A fumaça do cigarro libera no 

ambiente altas quantidades de material particulado em suspensão, e isso afeta os 

indivíduos no ambiente de trabalho, principalmente se eles atuam em locais onde, 

geralmente, há um número elevado de fumantes como por exemplo em bares 

boates, bingos, entre outros (MIRRA et al., 2010). 

 No Brasil, a prevalência do tabagismo entre trabalhadores é maior entre 

indivíduos que apresentam menor nível de escolaridade, ocupam cargos menores, e 
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executam maior esforço braçal. O consumo de cigarros entre trabalhadores que 

realizam atividades manuais como os trabalhadores agrícolas, serviços de 

manutenção, produção de bens e serviços é 20% acima quando comparados a 

profissionais qualificados (WUNSCH FILHO, 2010; BARROS, et al. 2011). 

 Segundo o IARC, o fumo e o tabaco são cancerígenos para os seres 

humanos, sendo o hábito de fumar um importante fator de risco. Metabólitos da 

fumaça do tabaco têm sido encontrados tanto no fluido da mama como no tecido 

mamário (EGAN et al 2002; NAGATA, et al. 2006).  Egan et al (2002) sinaliza que o 

efeito do tabagismo sobre o risco de câncer de mama depende da idade ou paridade 

e do tempo de exposição.  A mama pode ser mais vulnerável à genotoxinas antes da 

gravidez. Fumar em idade jovem e antes da primeira gravidez pode tornar o 

indivíduo mais propenso a desenvolver câncer de mama. 

  Os mecanismos pelos quais o fumo do tabaco pode desenvolver o 

câncer são: estresse oxidativo, peroxidação lipídica e inflamação, sendo esses os 

mais relevantes. Tais mecanismos levam a lesão do DNA e proliferação celular 

causado pela instabilidade genética, e assim, desenvolve a neoplasia 

(RODRIGUES, 2009).  

1.3.7 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs)  

 Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos são poluentes orgânicos de 

importância ambiental e interesse toxicológico, pois muitos apresentam propriedades 

carcinogênica, mutagênica e teratogênico que podem afetar a saúde humana. Os 

HPAs não são mutagênicos diretos, primeiramente devem sofrer ativação 

metabólica para conseguirem reagir com o DNA e outras macromoléculas (NETTO 

et al., 2000). 

 São compostos aromáticos constituídos por dois ou mais anéis de 

benzênico, composto por átomos de carbono e hidrogênio (NETTO et al. 2000). 

Originam-se da combustão incompleta da matéria orgânica (MAGALHÃES; BRUNS; 

VASCONCELOS, 2007). A origem é por fontes antropogênicas (atividades 

residenciais ou industriais) ou por fontes naturais (atividades vulcânicas e queima de 

florestas). As fontes antropogênicas representam o principal processo de produção 

dos HPAs, como a queima de combustíveis como o petróleo e seus derivados, 
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carvão, madeira e gás de carvão, e uma fonte importante de HPAs é a fumaça de 

cigarro, queimadas e calefação (BETTIN; FRANCO, 2005).   

 Segundo NBR 10.004, a presença de apenas um HPA na massa bruta do 

resíduo é suficiente para classificá-lo como resíduo perigoso. E, de acordo com a 

Agência de Proteção Ambiental (EPA), são 16 HPAs prioritários para o 

monitoramento ambiental em função de sua carcinogenicidade e ocorrência.  

 A exposição humana aos HPAs ocorre principalmente pela contaminação 

por diferentes vias, dentre elas, pode-se citar a inalação do ar poluído, ingestão de 

água e alimentos contaminados, hábito de fumar ou a inalação (passiva) de fumaça 

de cigarros, e a exposição ocupacional. Os alimentos podem ser tanto contaminados 

no processo de cozimento (assar, fritar, grelhar - ações que demandam altas 

temperaturas) devido a formação de HPAs, como na deposição atmosférica sobre os 

alimentos, como frutas, vegetais, entre outros. Os HPAs representam risco para toda 

a população, no entanto, há um risco maior para as pessoas que residem ou 

trabalham em locais influenciados por esses fatores (NETTO et al., 2000). 
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Quadro 4 - Classificação de alguns HPAs segundo a evidência de carcinogenidade de 
acordo com os grupos estabelecidos pela IARC (2015) 

 
Fonte: autoria própria, 2017. 

 
 IARC (2015), os agentes do grupo 1 são considerados carcinogênicos 

para os humanos (117 agentes), do grupo 2A -  provavelmente carcinogênicos (74 

agentes), 2B - possivelmente carcinogênico (287 agentes), 3 - não carcinogênico 

(503 agentes) e 4, provavelmente não carcinogênico para os humanos (1 agente) 

(Quadro 1).  

 Os metabólitos dos HPA ao se ligarem ao DNA formam adutos de DNA, 

que se não reparados, provocam mutações (MEIRE; AZEREDO; TORRES, 2007). 

Em estudo caso-controle de Labrèche et al (2010), o maior risco para desenvolver 

câncer de mama pode ocorrer em mulheres na pós menopausa.  

1.3.8 Solventes 

 Os solventes são compostos químicos que apresentam como 

característica principal dissolver substâncias insolúveis em água.  Altamente voláteis 
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e inflamáveis, produzem efeitos tóxicos. São classificados em: hidrocarbonetos 

alifáticos: pentano, hexano, heptano e decano; Hidrocarbonetos aromáticos: 

benzeno, tolueno, orto-xileno, meta-xileno, para-xileno, etilbenzeno e estireno; 

hidrocarbonetos alicíclicos: ciclohexano, alfa-pireno, metilciclohexano; 

hidrocarbonetos alogenados: clorofórmio, tetracloreto de carbono, dicloroetano, 

tricloroetano, cloreto de metileno; álcoois: metanol, etanol, propanol, butanol; 

cetonas; éteres; ésteres. São utilizados nas indústrias de calçados, plásticos e 

borracha, siderúrgica, alimentícia, cosmética, farmacêutica, tintas e madeira (NIOSH, 

2011). 

 Os solventes atuam particularmente durante as fases de proliferação 

rápida das células da mama (puberdade, pré-natal, perinatal e antes da primeira 

gravidez). Agem como agentes genotóxicos ou, através dos seus metabólitos 

(MATSUMOTO, 2011). O tecido mamário é mais sensível aos efeitos adversos se a 

exposição ocorrer quando as células da mama estão se proliferando (LABRÈCHE, 

2010). 

 As vias de exposição são a respiratória, dérmica e gastrintestinal. A 

inalação de solventes pode causar alguns sintomas como cansaço, enjôo, 

dificuldade de concentração, instabilidade emocional, entre outros. A intoxicação 

crônica produz alterações hematológicas e aumenta o risco de câncer, já que alguns 

solventes são carcinogênicos como por exemplo o benzeno (ARCURI, et al., 2012).  

 O benzeno age sobre a medula óssea, atinge as células formadoras de 

sangue, e pode causar efeito mielotóxico, como leucopenia e eosinofilia. Os autores 

acrescentam que há relação causal comprovada entre a exposição ao benzeno e 

aplasia de medula, ocorrência de leucemia. Pode ocorrer lesão do tecido medular, 

danos cromossômicos e depressão das células de linhagem tronco. Alguns estudos 

indicam relação entre o benzeno e o câncer de mama feminino (GRAY; 

NUDELMAN; ENGEL, 2010; BRASIL, 2012). 

 Algumas substâncias como solventes do petróleo, gasolina, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são considerados possíveis cancerígenos da 

mama por apresentarem risco elevado consistente de câncer de mama masculino 

(VILLENEUVE et al. 2010). 
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1.3.9 Tetracloroetileno (percloroetileno ou PCE) 

 É um solvente clorado utilizado para uso em limpeza a seco, 

processamento têxteis e operações de limpeza em metais. Tem sido identificado em 

água para o consumo, na comida, em ambientes fechados, ar ambiente, água 

subterrânea e solo (GUYTON et al., 2014). 

 O produto contamina o meio ambiente por evaporação, podendo 

permanecer no ar por vários meses, assim como, contaminar o solo, e chegar a 

reservas subterrâneas. A contaminação pode ocorrer por inalação ou ingestão de 

alimentos e água contaminada. O produto tem sido encontrado no leite materno em 

mulheres que foram expostas ao produto, como no sangue e principalmente nos 

tecidos gordurosos. Alguns sintomas são dor de cabeça, sonolência, confusão, 

náusea, dificuldade para deambular, perda da consciência e morte (ATSDR, 1997). 

1.3.10 Aminas Aromáticas 

 As aminas são compostos químicos orgânicos nitrogenados que possuem 

pelo menos um nitrogênio em sua estrutura. Esse nitrogênio pode estar ligado a um, 

dois ou três grupos alquila ou arila, e a depender do número, teremos uma amina 

primária, secundária ou terciária. As aminas aromáticas devido ao anel benzeno 

estar ligado ao átomo de nitrogênio, recebe o nome de anilina (SOUTO, 2006). 

 Esses compostos são preocupantes uma vez que causam a poluição do 

ar, principalmente no ambiente de trabalho, aumentando o risco entre os 

trabalhadores. São utilizadas como compostos químicos intermediários de drogas, 

pesticidas, corantes, fabricantes de borracha, entre outros (BRASIL, 2016). 

 As aminas aromáticas e as aminas aromáticas heterocíclicas são classes 

relacionadas aos cancerígenos, formados principalmente durante a combustão do 

tabaco e cozimento de carnes a altas temperaturas. Ambas as classes de pró-

carcinogênicos sofrerão ativação metabólica por N-hydroxilação do grupo amina 

hexacíclica, que irá produzir um intermediário, o íon aril-nitrênio, o qual é um 

metabólito crítico implicado na toxicidade e danos no DNA (TURESKY & 

MARCHAND, 2011). 
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1.3.11 Bifenilas Policloradas (PCBs) 

 Bifenilas Policloradas são consideradas de boa evidência para o câncer 

de mama (CHE). É o nome dado aos compostos organoclorados como resultado da 

reação do grupo bifenila com cloro anidro na presença de um catalisador. São 

considerados poluentes orgânicos persistentes (POPs), pois podem oferecer sérias 

ameaças ao meio ambiente e aos seres vivos. Foram muito utilizados nos setores 

industriais como em fluídos de capacitores e transformadores elétricos, adesivos, 

solventes para reciclagem de papel, plastificante de borracha, lubrificantes, turbinas 

de transmissão de gás e pesticida (usado como conservante) (MOHR; 

COSTABEBER, 2012). Apesar de ter sido proibida a comercialização, o composto 

permanecerá no ambiente por décadas e contaminará a água, o solo, tanto a 

superfície quanto subterrânea. Eles são contaminantes comuns nos peixes e 

laticínios, entre outros. Além disso, são capazes de causar vários danos a saúde 

humana como no aparelho reprodutivo, alterações no sistema imunológico e nos 

hormônios tireoidianos, desenvolver vários tipos de câncer como: fígado, linfoma, 

tumor cerebral, câncer de mama e apresentar problemas no desenvolvimento das 

crianças (DUARTE, 2002; FLORES et al., 2004). 

 A introdução de PCBs e a contaminação no meio ambiente ocorreu no 

passado, em consequência da liberação de efluentes industriais em mananciais e de 

resíduos em aterros, depósitos sem precaução. Também ocorreu por contaminação 

acidental, ou perda de fluídos contendo PCBs, evaporação durante o processo de 

incineração, vazamentos de fluidos hidráulicos, armazenamento irregular de 

resíduos, aplicações no solo de lodo de esgoto contaminado, entre outros 

(SALGADO, 2002). 

 A contaminação dos humanos a partir do meio ambiente pode ocorrer por 

ingestão de alimentos, inalação e pela pele (MOHR; COSTABEBER, 2012; GRIMM, 

2015). As populações que habitam áreas vizinhas de resíduos perigosos estão 

expostas à contaminação pela ingestão da água e plantas cultivadas nessas áreas, 

estas acumulam PCBs presentes no solo tanto na deposição nas partes aéreas 

como por intermédio da captação pelas raízes. Uma outra fonte de exposição é por 

intermédio do ar da cidade e o ar dos edifícios que usaram PCBs na construção. 

Além desses, ainda há os PCBs que são formados como subprodutos durante a 
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fabricação de tintas e corantes, sendo atualmente comercializados (SALGADO, 

2002).   

 A exposição causa supressão do sistema imunológico, de modo que 

aumenta o risco de contrair diversas doenças. São promotoras de tumores que 

aumentam os efeitos de outras substâncias cancerígenas (CARPENTER, 2006). Os 

principais metabólitos de PCB são rapidamente metabolizados, excretados ou 

retidos no corpo, e são encontrados principalmente no sangue (GRIMM, 2015). 

 Em um estudo de MOHR et al (2011); MORHR e COSTABEBER (2012) 

realizado no Brasil, foi encontrado além da contaminação na salsicha hot-dog, 

queijos e leite, também elevada contaminação por PCBs em soro de cordão 

umbilical de recém-nascidos comparado com estudos realizados nos Estados 

Unidos e Europa. 

 No extenso estudo realizado por Braga; Pereira e Geraldo (2009) na 

RMBS constatou-se a presença de PCBs no leite materno, isso mostra a exposição 

da mãe, como a transferência ao feto, e posteriormente ao lactente, e os autores 

acrescentaram a necessidade de acompanhar o crescimento e desenvolvimento da 

criança afim de monitorar efeitos adversos. 

 Em 2011, foi realizado um estudo para analisar o leite materno em 

nutrizes residentes em Lucas do Rio Verde - MT. O resultado mostrou que 100% das 

amostras continha DDE e em 44% β-endossulfan. As nutrizes que spfreram aborto, 

foi associado com β-endossulfan, Aldrin e Deltametrina (PALMA, 2011).  

1.3.12 Pesticidas 

 Os pesticidas são classificados de acordo com as pragas que atacam. 

Dessa maneira, destacam-se: Acaricidas (controle dos ácaros), Fungicidas (fungos), 

Herbicidas (ervas daninhas), Inseticidas (insetos), Nematicidas (nematóides-

vermes), Moluscicidas (moluscos), Bactericidas (bactérias) (BRASIL, 2016). 

 O Brasil é o país líder no uso de agrotóxicos, com consumo de 19% do 

consumo global (BRASIL, 2015). Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados 

para exterminar insetos, pragas e plantas no ambiente rural. Desde 2001 a utilização 

desses produtos tem aumentado no país e em 2009 o Brasil conquistou a posição 

de maior consumidor de agrotóxicos, com a utilização de mais de 1 milhão de 
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toneladas. Isso equivale a 5,2 kg de veneno agrícola por pessoa. O uso de 

sementes transgênicas foi um dos responsáveis pela necessidade de grandes 

quantidades de agrotóxicos (BRASIL, 2015). Vários compostos são utilizados na 

agricultura:  

 A orizalina (dinitroanilina herbicida) é um produto químico utilizado na 

agricultura. Estudos tem relacionado a exposição humana aos agrotóxicos e ao 

aumento da incidência de agravos à saúde como a redução da fertilidade masculina, 

aumento da incidência de câncer de mama e ou do trato reprodutivo, entre outros 

(KOIFMAN, KOIFAN, MEYER, 2002; MEYER et al. 1999).  

 Além da Orizalina, considerada de boa evidência para o câncer de mama, 

o CHE cita outros agrotóxicos com evidências limitadas para o câncer de mama que 

também são considerados desreguladores endócrinos, e portanto, interferem na 

função do sistema endócrino, podendo bloquear, inibir ou estimular a produção e o 

transporte de hormônios. Dentre eles, podem ser citados os 

Diclorodifeniltricloroetano (DDT), inseticida do grupo dos organoclorados e seus 

metabólitos (DDD e DDE), Hexaclorobenzeno (HCB), aldrin, endrin, endossulfan, 

dioxinas e furanos, entre outros. Se a exposição for prolongada, os xenobióticos 

podem afetar a característica do DNA. Danos no DNA e erros na sua replicação não 

corrigidos pelo sistema de reparo pode causar mutações, e levar ao 

desenvolvimento ou progressão do câncer (KOIFMAN & HATAGIMA, 2003). Estes 

compostos podem também apresentar uma ação semelhante ao estrogênio, e 

impedir a sua ação (AMATO, TORRES, MALM, 2002). 

 Os pesticidas organoclorados provenientes tanto da agricultura como da 

indústria apresentam alta resistência a degradação biológica e química como 

solubilidade em lipídeos, portanto, se acumulam na gordura do organismo, causando 

efeitos nocivos as espécies, incluindo o homem (FLORES, et al., 2004). 

 No Brasil, vários estudos envolvendo compostos organoclorados foram 

realizados. Del Grande; Rezende; Rocha (2003) analisaram compostos 

organoclorados nas águas e sedimentos da Bacia do Rio Piracicaba/SP e 

concluíram o comprometimento em vários pontos, com predomínio de PCB, 

Hexaclorobenzeno (HCB) e PCB-200, este presente na maioria das amostras. Em 

Santa Bárbara d´Oeste, Sumaré e Campinas havia maior concentração, acima dos 

valores para o HCB = 10,0ng/L estabelecidos como padrão de potabilidade em água 

pela Organização Mundial de Saúde.   
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 Santos et al (2012), realizaram um estudo em São Luis - MA para avaliar 

a contaminação de corpos d´água próximo a áreas agrícolas. O resultado encontrou 

a presença dos inseticidas paration metílico (OF), metamidofós (OF) e cipermetina 

(PR) na maioria das amostras, e encontrou em outras a presença do organoclorado 

Aldrin, produto altamente tóxico, que foi abolido no Brasil há aproximadamente 3 

décadas.  

 No estudo realizado na RMBS foi encontrado concentração de pesticidas 

em quase todas as amostras do leite materno como: Endossulfan II, g-HCB, op-

DDE, pp-DDE e pp DDT (BRAGA, PEREIRA, GERALDO, 2009).  Como já referido 

anteriormente, esses produtos atuam no sistema endócrino, e podem desenvolver 

alterações no desenvolvimento cognitivo, sistema imunológico, reprodutivo e causar 

a ocorrência de tumores.  

 Em um estudo bibliográfico entre 2004 a 2014 cujo objetivo foi verificar a 

presença de pesticidas no leite materno e efeitos sobre a saúde, o DDT e seus 

derivados foram o mais prevalente.  Com relação aos efeitos, encontraram disfunção 

do sistema nervoso, sistema reprodutor e endócrino e alterações no 

desenvolvimento (CORRALO et al., 2016). 

 No Estado de Goiás, Alves et al. (2010) avaliaram a contaminação por 

pesticidas organoclorados em recursos hídricos e constataram que 36,2% das 

amostras tinham pesticidas organoclorados acima da concentração máxima 

permitida. Os pesticidas identificados nas amostras foram o Mirex, Aldrin, Lindano, 

DDT, DDE, Endrin, Hexaclorobenzeno, metoxicloro. O Mirex e Aldrin apareceram em 

maior número de mananciais, o Aldrin apareceu em 62,5% dos municípios, Lindano, 

DDT e HCB em mais de 5% dos municípios e em menos de 5% constataram DDE, 

Endrin e Metoxicloro. 

 Em um estudo transversal desenvolvido no Egito avaliaram-se a 

correlação entre pesticidas tóxicos organoclorados e câncer de mama em mulheres 

de 29 a 58 anos. Foi realizado exame da amostra tumoral e amostra de tecido sadio. 

Vários pesticidas foram analisados e encontraram-se altas concentrações de 

metoxicloro, dicloro-dimetil-tricloroetano (DDT), Hexa-clorobenzeno (HCB) e 

Clordane em amostras de tecido tumoral comparado com o tecido normal. Vale 

destacar que 85,7% das pacientes residiam em áreas rurais. Concluíram uma 

possível associação entre pesticidas e o câncer de mama. (ELDAKROORY et al., 

2016). 
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 Os trabalhadores agrícolas são os mais susceptíveis à contaminação por 

esses produtos por estarem mais expostos durante o período de trabalho, e a pele é 

o órgão mais atingido pelos agentes químicos, pelo contato direto na atividade 

(KOIFMAN, HATAGIMA, 2003). 

 

1.4 CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA 

SANTISTA 

 

 A região metropolitana da Baixada Santista localiza-se no litoral do 

Estado de São Paulo e abrange uma área de 2.419,93 Km², é formada por nove 

municípios: Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Itanhaém, 

Peruíbe, Bertioga e Mongaguá (Figura 1). A região conta com uma população 

estimada de 1.797.500 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2014). A Tabela 1 apresenta a distribuição da população por 

municípios. 

 

Figura 1 - Municípios que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista 

 
Fonte: Agenda 21 Cubatão 2020, 2015 
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Tabela 1 - Área, população geral e de mulheres para cada município da Região Metropolitana 
da Baixada Santista 

CIDADE Área – Km² População Mulheres 

Santos 280,674 433.966 228.956 

São Vicente 147,893 355.542 179.269 

Guarujá 143,577 311.230 155.563 

Praia Grande 147,065 299.261 151.250 

Cubatão 142,879 127.006 62.319 

Itanhaém 601,845 96.222 48.085 

Peruíbe 324,549 65.226 32.379 

Bertioga 490,148 56.555 27.939 

Mongaguá 141,865 52.492 25.504 
Fonte: IBGE, 2014 

 

 O crescimento industrial e populacional na região teve início na década de 

1950 com a concretização do maior porto da América Latina com aproximadamente 

16 km de cais e 500 mil m² de armazém.  Na década de 1960, esse crescimento 

também se consolidou com o desenvolvimento do polo industrial no Município de 

Cubatão, sendo atualmente as principais fontes de economia, acrescidas de outras 

atividades como o turismo. 

 Vale destacar que a industrialização brasileira foi tratada como uma 

prioridade nacional, de modo que o desenvolvimento chegaria a qualquer custo, sem 

a preocupação com o meio ambiente. O polo industrial se transformou no maior 

parque petroquímico, siderúrgico, de fertilizantes, cimento e papel após sua 

ampliação na década de 1960 (COUTO, 2005). 

 Com a ampliação das indústrias na região, houve um crescente aumento 

no número de pessoas em busca por uma oportunidade de emprego nas grandes 

indústrias. O acréscimo populacional ocorreu primeiramente nos municípios de 

Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá e isso fez as pessoas migrarem para áreas 

mais afastadas, com deficiência de infraestrutura (CETESB, 2001). Assim, ocorreu 

maior ocupação na região do Estuário de Santos e São Vicente. 

 A população instalada nesses municípios e mais especificamente nas 

regiões do Estuário de Santos e São Vicente convive com risco para problemas de 

saúde, uma vez que há diversas áreas com a presença de contaminantes 

ambientais sendo eles provenientes da água, solo, ar. Os poluentes presentes na 

região são compostos portuários provenientes dos vários terminais, industriais, e 

domésticos, encontrados nos lixões de Santos, São Vicente, Praia Grande, Pilões e 

no aterro sanitário de Cubatão.  Na região metropolitana da Baixada Santista podem 
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ser encontrado vários resíduos industriais e substâncias tóxicas como metais 

pesados, dioxinas e furanos, PCBs, HPAs, solventes que podem comprometer a 

saúde da população e causar diversas doenças, principalmente câncer, porque 

muitas dessas substancias são carcinogênicas (CETESB, 2001). 

 No estudo desenvolvido por Faria; Almeida e Zanetta (1999) sobre a 

mortalidade por câncer na região urbano-industrial da Baixada Santista, foram 

analisados 8.546 óbitos por câncer em indivíduos do sexo masculino no período 

entre 1980 a 1993, e foi constatado que a taxa anual média de mortalidade por 

neoplasias malignas foi elevada na região da Baixada Santista (197,9/100.000). Na 

área industrializada foi de 209,2/100.000 e na não industrializada 146,7/100.000.  As 

autoras concluíram que a elevada taxa de mortalidade por câncer na Baixada 

Santista ocorreu nos municípios do complexo industrial-portuário e isso pode estar 

relacionado a exposição a substâncias carcinogênicas presentes na região devido 

ao processo de industrialização nas últimas décadas.  

 Em outro estudo, realizado por Zago et al. (2005), analisou-se a 

mortalidade por câncer de mama em mulheres de 20 a 59 anos no período de 1980 

a 1999 nos municípios da região metropolitana da Baixada Santista. O coeficiente de 

mortalidade médio padronizado para a população foi maior na cidade de Santos 

(31,04/100.000), sendo que o da capital do Estado foi de (25,85/100.000) e do Brasil 

(14,36/100.000). Os municípios de São Vicente, Cubatão e Peruíbe apresentaram 

tendência de crescimento e no município de Santos os coeficientes foram superiores 

aos da Baixada Santista. No entanto, em todos os municípios os coeficientes foram 

superiores aos do estado de São Paulo e do Brasil. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 O câncer de mama apresenta alta incidência e mortalidade entre as 

mulheres principalmente após os 50 anos.  No entanto, estudos sinalizam também 

aumento da incidência em mulheres jovens; abaixo de 40 anos, de modo que é um 

problema de relevância à saúde pública. 

 Alguns estudos realizados na Região Metropolitana da Baixada Santista 

mostraram elevadas taxas de mortalidade por câncer. Faria, Almeida e Zanetta 

(1999), constataram altas taxas de mortalidade por câncer na região urbano-

industrial e Zago et al. (2005), altos coeficientes de mortalidade por câncer de mama 

nos municípios pertencentes à Região Metropolitana, superando inclusive os 

coeficientes do Estado de São Paulo e Brasil. 

 A Região Metropolitana da Baixada Santista apresenta como agravante 

diversos contaminantes ambientais em resíduos no solo, sedimento do estuário, 

assim como resíduos emitidos pelo ar, e muitos desses contaminantes são 

classificados como cancerígenos.  

 Com base no panorama mundial do câncer de mama na população 

feminina, marcado principalmente pela alta incidência e mortalidade da doença e a 

presença de contaminantes ambientais em várias regiões dos municípios da 

Baixada Santista, a pesquisa apresentará uma abordagem da distribuição do câncer 

de mama na Região Metropolitana da Baixada Santista - São Paulo, considerando-

se as áreas contaminadas da região. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL: 

 

 Analisar a distribuição temporal e espacial do câncer de mama na Região 

 Metropolitana da Baixada Santista.  

 

2.2 ESPECÍFICOS:  

 

a) Analisar a distribuição temporal e espacial do câncer de mama na 

Região Metropolitana da Baixada Santista estratificada por 

município; 

b) Correlacionar taxas de câncer de mama por município e a densidade 

de áreas contaminadas nestes mesmos municípios; 

c) Comparar as taxas padronizadas de câncer de mama da Região 

Metropolitana da Baixada Santista com as regiões do Estado de São 

Paulo definidas por Departamentos Regionais de Saúde. 
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3 MÉTODO 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo ecológico misto (espaço-temporal), sobre a 

distribuição do câncer de mama tanto nos municípios da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, assim como nas regiões expostas a contaminantes ambientais e 

regiões do Estado de São Paulo.  

 Os estudos ecológicos são adequados para analisar populações ou 

grupos de indivíduos, sendo que esses grupos, geralmente pertencem a uma 

mesma área geográfica (MEDRONHO, 2009; BONITA, 2016). 

 Também podem ser utilizados para avaliar a evolução das taxas de uma 

doença ao longo do tempo em uma população geograficamente definida, para 

prever tendências futuras da doença e também para comparar populações ao 

mesmo tempo em diferentes lugares (MEDRONHO, 2009; BONITA, 2016). 
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3.2 REGIÃO DO ESTUDO 

 

Figura 2 - Mapa de localização da RMBS em relação ao estado de São Paulo e ao Brasil. 
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3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A população do estudo foi composta por mulheres com 20 anos ou mais, 

residentes nos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista e Estado de 

São Paulo. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, havia em Bertioga 15.414 

mulheres nesta faixa etária, em Cubatão 40.446, no Guarujá 101.494, em Itanhaém 

30.772, na Praia Grande 94.968, em Santos 179.465, em São Vicente 122.155, em 

Mongaguá 16.098 e em Peruíbe 20.901. 

 O estado de São Paulo foi dividido por regiões, definidas pelos 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e seus municípios, totalizando 17 

regiões (Taubaté, Grande São Paulo, Baixada Santista, Registro, Sorocaba, 

Campinas, São João da Boa Vista, Piracicaba, Bauru, Marília, Ribeirão Preto, 

Araraquara, Barretos, Franca, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente 

Prudente).  A população de risco foi fornecida pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE).  

 O total de casos de câncer de mama dos anos 2000 a 2011, foi de 

87.354. Desse total, foram excluídos 830 casos sendo: 779 casos do sexo masculino 

maiores de 20 anos, e 51 casos menores de 20 anos (4 masculinos e 47 femininos). 

Desse modo, o estudo foi composto por 86.524 casos, sendo 3.233 da Região 

Metropolitana da Baixada Santista. 

 

3.4 FONTE DE DADOS 

 

 Os casos de câncer de mama foram fornecidos pela Fundação 

Oncocentro de São Paulo (FOSP) e se referem aos casos registrados no período 

entre 2000 e 2011 na Baixada Santista e Estado de São Paulo - Brasil. Estes dados 

são de domínio público e foram trabalhados agregadamente por município e por 

ano. 

 Os dados sobre as áreas contaminadas em cada município da Região 

Metropolitana da Baixada Santista foram obtidos junto à Agência Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB), além do número de áreas por município e 

localização. Foram considerados todos os contaminantes presentes nos municípios 

relatados pela CETESB: PAHs, Metais, combustíveis líquidos, solventes aromáticos, 
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solventes alogenados, solvente aromático alogendo, PCBs, fenóis, biocidas, ftalatos, 

metano, PTH, microbiológico, dioxinas e furanos, radionuclídeos, outros inorgânicos.  

 Os dados sobre a população de mulheres em risco na faixa etária igual ou 

superior a 20 anos foram fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE). 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Primeiramente, foram construídos os coeficientes brutos anuais de câncer 

de mama para os municípios que compõem a Região Metropolitana da Baixada 

Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá, Santos, 

Peruíbe e Praia Grande), como também para as regiões do Estado de São Paulo - 

Brasil, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 
 

 Posteriormente, foram calculados tanto os coeficientes padronizados pelo 

método direto por faixa etária para os municípios da Região Metropolitana da 

Baixada Santista como para as regiões do Estado de São Paulo. A padronização foi 

realizada utilizando-se a população padrão com idade igual ou maior a 20 anos do 

Estado de São Paulo, Brasil. 

 Os coeficientes de uma doença quando padronizados ou ajustados por 

idade são indicadores necessários para analisar comparativamente a carga de uma 

doença em determinadas regiões. Ao ajustar os coeficientes a um padrão etário, 

elimina-se o fator risco-idade (ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 1999). 

 Para caracterizar a exposição, foi construído um indicador de densidade 

de contaminação por município com base na quantidade de áreas contaminadas e a 

área do município, de acordo com a seguinte fórmula: 
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 O grau de correlação entre as variáveis foi calculado por intermédio da 

correlação de Pearson entre os coeficientes de casos de câncer pela população em 

risco e o indicador de densidade de exposição (CALLEGARI-JACQUES, 2003).  

   Para a análise espacial, levantaram-se as taxas brutas de câncer de 

mama de todas as regiões do país divulgadas pelo Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) dos anos de 2006 a 2014 e calculou-se os quartis do total das taxas do 

período. Assim, foram criadas quatro categorias, sendo a primeira (menor ou igual a 

27,77); segunda (27,78 - 38,17), terceira (38,18 - 67,60) e quarta (maior ou igual a 

67,61). Foram construídos mapas temáticos considerando o desfecho de interesse 

(coeficientes câncer de mama por município), e a densidade de exposição. Para 

isso, foram utilizados dados sobre contaminantes ambientais nos municípios da 

Região Metropolitana da Baixada Santista disponibilizados pela CETESB, 2013. 

 Os mapas apresentados foram elaborados no contexto de um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) a partir da utilização de procedimentos e técnicas de 

análise espacial e da cartografia temática. Em base de dados municipais, foram 

espacializados aqueles referentes ao índice de contaminação ambiental e à 

ocorrência de câncer de mama entre os anos 2000 e 2011 nos municípios da RMBS. 

 A base cartográfica referente aos polígonos municipais e estaduais 

brasileiros foi obtida no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), 

que disponibiliza os dados na escala 1:250.000, com projeção geográfica e Sistema 

Geodésico de Referência SIRGAS 2000. No software ArcGIS (versão 10.4) foram 

introduzidos os arquivos vetoriais poligonais em formato shapefile referentes aos 

estados e municípios brasileiros e, a partir deles foram selecionados os nove 

municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. Posteriormente, a camada 

referente à área de estudo foi georreferenciada no sistema de projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM), zona 23 sul, sendo mantido o Sistema Geodésico de 

Referencia SIRGAS 2000. 

 Em ambiente SIG, os dados cartográficos de contaminação e 

epidemiológicos foram integrados para serem representados em um 

sequenciamento cartográfico temporal que revela a distribuição e a evolução 

espaço-temporal das taxas de câncer de mama nos municípios da RMBS. 

 Nos 12 mapas que compõem o sequenciamento cartográfico temporal, os 

dados de ocorrência de câncer de mama foram espacializados em feições pontuais 

geradas no software ArcGIS (módulo de Ferramentas de Estatística Espacial) a 
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partir do centro médio de cada polígono municipal. Foram escolhidos distintos 

tamanhos e cores, respeitando-se a representação temática, na qual um valor forte 

ou fraco se traduz por um sinal forte ou fraco, respectivamente. Para a 

representação dos índices de contaminação ambiental foram utilizados os índices 

calculados, e espacializados nos polígonos municipais.   

 A organização e a representação dos dados e a elaboração tanto dos 

mapas que compõem o sequenciamento cartográfico temporal como do mapa de 

localização da área foram realizados no software ArcGIS. 

 Para a análise de tendência, foi utilizado o modelo de regressão Linear. A 

análise foi feita por intermédio do Programa Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 15.0 (SPSS) e o programa Statistics for Windows 8.0.  Para a 

análise de correlação, também foi utilizado o SPSS. Para calcular os coeficientes 

brutos e padronizados utilizou-se o Programa Microsoft Excel, 2009.  
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4 RESULTADOS 

4.1 DISTRIBUIÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NA REGIÃO METROPOLITANA DA 

BAIXADA SANTISTA. 

 

 A série, que compreende 12 anos do estudo, totalizou 86.524 casos de 

câncer no Estado de São Paulo, sendo 3.233 na Região Metropolitana da Baixada 

Santista: Bertioga (16 casos), Cubatão (135 casos), Guarujá (390 casos), Itanhaém 

(88 casos), Mongaguá (59 casos), Peruíbe (95 casos), Praia Grande (381 casos), 

Santos (1588 casos) e São Vicente (481 casos).  

 Para uma melhor visualização e análise dos coeficientes são 

apresentados no mesmo painel os coeficientes padronizados de câncer de mama 

por ano/100 mil para cada município da RMBS individualmente. 
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Gráfico 1 - Coeficientes padronizados de câncer de mama por ano/100 mil para cada município da RMBS- 2000 a 2011. 
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4.2 DISTRIBUIÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE SANTOS EM 

COMPARAÇÃO AOS OUTROS MUNICÍPIOS DA RMBS INDIVIDUALMENTE DE 

2000 A 2011. 

 

 Dentre os coeficientes de câncer de mama na RMBS ajustados à 

população padrão do Estado de São Paulo dos anos 2000 a 2011, o mais elevado 

foi no município de Santos, exceto nos anos 2000 e 2009 quando o município de 

Mongaguá apresentou um coeficiente superior. 

 O município de Santos apresentou os maiores coeficientes da doença, 

por esta razão, são apresentados gráficos comparativos entre este município e os 

outros que compõem a RMBS individualmente.  

 O município de Bertioga apresentou os menores coeficientes nos 12 anos 

da série. Houve uma variação ao longo da série, mas permaneceu com coeficientes 

bem inferiores quando comparados ao município de Santos durante toda a série 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres  do município de Santos com o município de Bertioga de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O município de Cubatão apresentou pequena variação ao longo da série, 

exceto no ano de 2009 no qual apresentou um coeficiente elevado.  No entanto, 
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durante toda a série os coeficientes permaneceram abaixo do município de Santos 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/ 100 mil 
mulheres do Município de Santos com o Município de Cubatão de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O município de Guarujá manteve-se mais estável durante toda a série, 

exceto em 2008 quando apresentou um pico, e voltou a cair nos anos seguintes, 

mas a série toda manteve-se inferior ao município de Santos (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres do Município de Santos com o Município de Guarujá de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 
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 O município de Itanhaém manteve-se com os coeficientes abaixo de 

27,77, exceto em três anos da série, sendo que em 2009, apresentou um coeficiente 

mais elevado, voltando a cair nos anos seguintes, e permaneceu com coeficientes 

bem abaixo do município de Santos (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres do Município de Santos com o Município de Itanhaém de 2000 a 2011. 

 
 

Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O município de Mongaguá apresentou variação na série, e manteve-se 

praticamente durante toda a série com baixos coeficientes, no entanto, no ano de 

2009 apresentou um coeficiente bem elevado, superando o coeficiente do município 

de Santos (gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres do Município de Santos com o Município de Mongaguá de 2000 a 2011. 

 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O município de Peruíbe iniciou a série com um coeficiente baixo,  

apresentou um aumento, voltou a cair um pouco e seguiu com pequena variação.  

Durante toda a série, os coeficientes estiveram abaixo quando comparados com o 

município de Santos (gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres do Município de Santos com o Município de Peruíbe de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 
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 O município de Praia Grande apresentou pequena variação na série até 

2008, um coeficiente elevado em 2009 e voltou a cair no ano seguinte (gráfico 8) 

 

Gráfico 8 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres do Município de Santos com o Município de Praia Grande de 2000 a 2011 

 

 

Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O município de São Vicente iniciou a série com um coeficiente baixo, 

apresentou pequena elevação nos anos seguintes, teve uma queda em 2006 e 

2007, sobe novamente e volta a cair um pouco. Houve uma pequena variação ao 

longo da série, mas os coeficientes estiveram bem abaixo dos coeficientes de 

Santos (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 - Comparativo dos Coeficientes Padronizados de Câncer de Mama por ano/100 mil 
mulheres  do Município de Santos com o Município de São Vicente de 2000 a 2011. 

 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para analisar a correlação entre o desfecho e exposição dos anos de 

2000 a 2011, foi utilizado a correlação de Pearson que se mostrou positiva com 

r=0,7 e nível de significância com p=0,036. 

 Para a análise de tendência, utilizou-se regressão linear. 

 

Tabela 2 - Coeficientes de Câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS de 
2000 a 2011 

Municípios Taxa 00_11 ICA 

Santos 65,05 0,30 

Cubatão 35,50 0,27 

Guarujá 39,20 0,20 

Praia Grande 39,02 0,20 

São Vicente 36,53 0,16 

Mongaguá 33,88 0,03 

Itanhaém 25,18 0,02 

Peruibe 40,47 0,02 

Bertioga 15,64 0,01 
Fonte: autoria própria, 2017 
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Figura 3 - Correlação entre os Coeficientes padronizados de câncer de mama por 100 mil 
mulheres e o índice de contaminação ambiental na RMBS de 2000 a 1011 

  
Fonte: autoria própria, 2017 

 

4.4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO CÂNCER DE MAMA E O ÍNDICE DE 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR ANO/MUNICÍPIO DA RMBS DE 2000 A 2011 

 

 A análise espacial foi composta pelo sequenciamento cartográfico dos 12 

anos do estudo. Os dados de desfecho (Taxa de câncer de mama) e exposição 

(Contaminação ambiental) foram especializados por ano e para cada município da 

RMBS. 

 O sequenciamento cartográfico temporal revela a distribuição e a 

evolução espaço-temporal dos coeficientes de câncer de mama nos municípios da 

RMBS. 

 O município com os coeficientes mais elevados de câncer de mama é o 

Município de Santos, seguido pelos municípios de Peruíbe, Guarujá, Praia Grande, 

São Vicente, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém e Bertioga. A série mostra um pico no 

ano de 2009 na maioria dos municípios.  

 Os municípios que apresentaram os maiores índices de contaminação, 

apresentaram os maiores coeficientes de câncer de mama, com exceção do 
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município de Peruíbe, que apesar de ter um índice de contaminação baixo, por 8 

anos apresentou coeficientes mais elevados. 

 A seguir, serão apresentados o sequenciamento cartográfico e a 

distribuição dos coeficientes de câncer de mama na RMBS.  
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Figura 4 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2000. 
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Figura 5 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2001. 
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Figura 6 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2002. 
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Figura 7 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2003. 
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Figura 8 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2004. 
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Figura 9 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2005. 
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Figura 10 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2006. 
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Figura 11 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na RMBS, ano 2007. 
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Figura 12 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na  RMBS, ano 2008. 
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Figura 13 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na  RMBS, ano 2009. 
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Figura 14 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na  RMBS, ano 2010. 
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Figura 15 - Mapa de Relação entre ocorrência de câncer de mama e índice de contaminação ambiental na  RMBS, ano 2011. 
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4.5 ANÁLISE DE TENDÊNCIA 

 

 Na análise de tendência de câncer de mama para os municípios da 

RMBS, de 2000 a 2011, apresentaram tendência crescente estatisticamente 

significativa, exceto o município de Bertioga onde a tendência de doença foi 

decrescente, como demonstrado nos gráficos a seguir.  

 

Gráfico 10 -  Tendência do câncer de mama no município de BERTIOGA 
(Ano= 2010,01 + 0,659. Coef) 

 
 

 

Gráfico 11 - Tendência do câncer de mama no município de CUBATÃO 
(Ano = 2002,515 + ,325 . coef) 
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Gráfico  12 - Tendência do câncer de mama no município de  GUARUJÁ 

(Ano = 1999,508 + ,381 . Coef) 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Tendência do câncer de mama no município de ITANHAÉM  
(Ano = 2003,107 + ,339 . Coef) 
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Gráfico 14 -  Tendência do câncer de mama no município de  MONGAGUÁ 
(Ano=2003,253 + ,314. Coef) 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Tendência do câncer de mama no município de PERUÍBE 
(Ano= 2000,114 + ,462 . Coef.) 
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Gráfico 16 - Tendência do câncer de mama no município de PRAIA GRANDE 
(Ano = 2000,078 + ,401 . Coef.) 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 17 -  Tendência do câncer de mama no município de  SANTOS 
(ANO = 1996,428 + ,571 . Coef.) 
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Gráfico 18 -  Tendência do câncer de mama no município de SÃO VICENTE 

(Ano= 2000,777 + ,351 . Coef.) 

 

  

 

 

 

Gráfico 19 - Tendência do câncer de mama em todos os municípios da RMBS 
(Ano = 2003,627 + ,234 . Coef) 
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4.6 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DE SÃO 

PAULO – BRASIL. 

 

 Para analisar o estado de São Paulo, inicialmente definiram-se as 

regiões, as quais foram delimitadas pelos Departamentos Regionais de Saúde. De 

modo que somaram 17 DRS, sendo: Taubaté, Grande São Paulo, Baixada Santista, 

Registro, Sorocaba, Campinas, São João da Boa Vista, Piracicaba, Bauru, Marília, 

Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto, 

Barretos e Franca, como demonstrado no mapa abaixo. 

 

Figura 16 - Mapa do Estado de São Paulo, representados pelos Departamentos Regionais de 
Saúde. 

 

Fonte: BRASIL, 2012. 

 

 Nas regiões pré-definidas pelos Departamentos Regionais de Saúde do 

Estado de São Paulo - Brasil, o menor coeficiente padronizado por ano por 100 mil 

mulheres foi de 13,01/100 mil e o maior de 91,65/100 mil, como demonstrado na 

tabela 3.  
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Tabela 3 - Coeficientes Padronizados de câncer de Mama por ano/100 mil por DRS do Estado 
de São Paulo, Brasil de 2000 a 2011 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

4.7 COMPARAÇÃO DA RMBS COM OS DRS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

BRASIL. 

 

 Quando comparados os coeficientes padronizados totais de câncer de 

mama por ano/100 mil mulheres da RMBS aos Departamentos Regionais de Saúde 

do Estado de São Paulo, encontram-se taxas mais elevadas na RMBS em relação 

aos DRS de Campinas, nos anos: 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 

e 2011, Presidente Prudente, em todos os anos da série, exceto o ano 2000; 

Registro, em todos os anos da série, exceto o ano 2011; São João da Boa Vista, nos 

anos: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010, e Sorocaba, que 

apresenta taxas bem inferiores aos da RMBS. 

 No entanto, algumas regiões do Estado de São Paulo apresentaram 

coeficientes superiores aos da RMBS como: Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, 

Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Piracicaba. 

 A comparação entre a RMBS e aos DRS do Estado de São Paulo é 

demonstrada nos gráficos abaixo. 
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 A RMBS apresentou coeficientes superiores aos do Departamento 

Regional de Campinas em 8 anos da série e essa região permaneceu com 

coeficientes estáveis durante toda a série. 

 

Gráfico 10 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Campinas de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 

 

 A RMBS manteve-se os coeficientes elevados em 11 anos da série 

quando comparados com os do Departamento Regional de Saúde de Presidente 

Prudente que apresentou coeficientes mais baixos e mais constantes durante a 

série. 
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Gráfico 11 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Presidente Prudente de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 A RMBS apresentou altos coeficientes de câncer de mama na 

comparação com o Departamento Regional de Saúde de Registro, exceto em 2009 

quando o coeficiente equiparou-se e no último ano da série quando Registro 

apresentou um coeficiente superior. 

 

Gráfico 12 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Registro de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 
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 A RMBS apresentou coeficientes superiores aos do Departamento 

Regional de Saúde de São João da Boa Vista em nove anos da série. A região de 

São João da Boa Vista apresentou uma pequena variação, porém houve 

crescimento ao longo da série e um pico no último ano. 

 

Gráfico 13 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
São João da Boa Vista de 2000 a 2011. 

 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 A RMBS apresentou coeficientes padronizados de câncer de mama 

superiores aos do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba, e a região de 

Sorocaba, além de coeficientes baixos, manteve-se estável durante toda a série. 
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Gráfico 14 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Sorocaba de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 A RMBS, quando comparada ao Departamento Regional de Saúde de 

Franca, em metade da série manteve-se os coeficientes superiores, e na outra 

metade, a região de Franca apresentou coeficientes acima da RMBS.  

 

Gráfico 15 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Franca de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 

 

 Entre a RMBS e o Departamento Regional de Saúde da Grande São 

Paulo não houve variação importante nos coeficientes.  
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Gráfico 16 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Grande São Paulo de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O Departamento Regional de Saúde de Taubaté apresentou coeficientes 

superiores nos cinco primeiros anos da série e após esse período, manteve-se com 

os coeficientes equiparados aos da RMBS. 

 

Gráfico 17 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Taubaté de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 
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 A seguir, dos 17 Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São 

Paulo, são demonstrados abaixo os oito que apresentaram coeficientes superiores 

aos da RMBS. 

 O DRS de Araçatuba apresentou grande variação na maioria dos anos 

comparados a RMBS, teve uma pequena queda em 2005 quando houve 

equiparação, no entanto, manteve-se com coeficientes elevados durante todos os 

outros anos.  

 

Gráfico 18 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Araçatuba de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 No DRS de Araraquara, a série se iniciou com coeficientes maiores que 

67,61 e apresentou variações ao longo do tempo. Em 2008 apresentou um 

coeficiente um pouco menor, aumentou novamente e terminou a série com pequena 

queda, porém, sempre com os coeficientes superiores a RMBS em toda a série.  
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Gráfico 19 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Araraquara de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O Departamento Regional de Barretos apresentou variação durante a 

série, no entanto, sempre com coeficientes elevados e superiores aos da RMBS.  Do 

início ao final da série, os coeficientes duplicaram. 

 

Gráfico 20 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Barretos de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 
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  O Departamento Regional de Bauru apresentou pequena variação ao 

longo da série, todavia, manteve-se uniformidade com elevados coeficientes, sendo 

os valores todos superiores aos da RMBS. 

 

Gráfico 21 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Bauru de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O Departamento Regional de Marília, apresentou pequena variação 

durante a série, com coeficientes superiores aos da RMBS.  

 

Gráfico 22 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Marília de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 
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 O DRS de Piracicaba apresentou os maiores coeficientes ao longo da 

série. A região superou todas as outras regiões do Estado de São Paulo, com os 

maiores coeficientes de câncer de mama no período. 

 

Gráfico 23 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Piracicaba de 2000 a 2011. 

 
Fonte: autoria própria, 2017 

 

 O DRS de Ribeirão Preto apresentou coeficientes superiores a RMBS em 

toda a série, exceto no ano de 2009 em que estiveram equiparados. Iniciou a série 

com coeficientes acima de 67,61/100 mil mulheres, apresentou variação durante a 

série, e terminou com um coeficiente um pouco menor ao início da série. 

 

Gráfico 24 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
Ribeirão Preto de 2000 a 2011. 

 

Fonte: autoria própria, 2017 
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 O Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto 

apresentou coeficientes superiores a RMBS em toda a série, salvo em 2010 quando 

houve similaridade entre as regiões. 

 

Gráfico 25 - Comparação de coeficientes padronizados de câncer de mama da RMBS e DRS de 
São José do Rio Preto de 2000 a 2011 

 

Fonte: autoria própria, 2017 
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5 DISCUSSÃO 

 O estudo mostrou que na RMBS, o município de Santos apresentou os 

maiores coeficientes de câncer de mama seguido pelos municípios de Peruíbe, 

Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém e Bertioga. 

 A regressão linear entre os coeficientes padronizados de câncer de mama 

e a densidade de contaminação ambiental na região, mostrou que quanto maior a 

contaminação ambiental, maior a taxa de câncer de mama e com correlação de 

Pearson positiva r=0,7, estatisticamente significativa.  

 Na análise de tendência, os dados mostraram que em oito municípios da 

RMBS houve tendência de crescimento do câncer de mama. O único município com 

tendência de redução temporal da doença foi no município de Bertioga.  

 Quando comparado os coeficientes de câncer de mama da RMBS com os 

outros DRS do Estado de São Paulo, observou-se que algumas regiões 

apresentaram coeficientes inferiores aos encontrados na Baixada Santista como: 

Campinas, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista, Sorocaba, e 

Franca em 6 anos da série, assim como regiões que se equipararam a RMBS como 

Grande São Paulo e Taubaté a partir do 5º ano da série. No entanto, em algumas 

regiões como Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, Piracicaba, Ribeirão 

Preto e São José do Rio Preto, os coeficientes foram superiores aos encontrados na 

região da Baixada Santista com destaque para o DRS de Piracicaba que apresentou 

os maiores coeficientes do Estado de São Paulo. 

 Para os objetivos propostos, entende-se que o desenho do estudo foi 

apropriado. Os estudos epidemiológicos do tipo ecológico são adequados para a 

investigação de grupos de pessoas geralmente restritas a uma determinada área, 

como também é possível comparar populações em diferentes momentos, como em 

diferentes lugares ao mesmo tempo. Utilizou-se dados secundários referentes a 12 

anos de registro de câncer, no Estado de São Paulo. Apesar de terem sido utilizados 

dados da melhor fonte de registros hospitalares disponível no Estado de São Paulo, 

sempre pode haver viés de informação devido a subnotificação. Entretanto, este não 

pode ser considerado um viés diferencial. Deste modo, caso efetivamente exista, 

este pode estar levando à subnotificação do efeito.  
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CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 EVOLUÇÃO TEMPORAL 

 

 Na evolução temporal na série dos 12 anos na RMBS, constatou-se que 

os menores coeficientes foram observados no município de Bertioga. A tendência 

temporal sinalizou crescimento da carga de doença em todos os municípios, exceto 

no município de Bertioga, que mostra uma tendência decrescente. Este município 

também apresenta o mais baixo índice de contaminação ambiental. 

 O município de Santos apresentou coeficientes padronizados de câncer 

de mama com diferenças significativas dos demais municípios da região. Vale 

destacar que vários fatores podem contribuir para o aumento das taxas da doença, 

como a idade mais elevada, fatores genéticos, hormonal, e principalmente o 

ambiental. A região e principalmente o município de Santos apresenta uma 

população predominantemente de idosos, mas isso não influenciou no resultado 

uma vez que foi realizada a padronização dos coeficientes por idade. A presença de 

contaminação na região pode ser o principal fator do elevado aumento das taxas da 

doença. 

 Conforme descrito anteriormente, estudos realizados na região sobre 

mortalidade por câncer, constataram altas taxas de mortalidade por câncer de mama 

no município de Santos (Zago et al. 2005), assim como altas taxas de mortalidade 

por câncer nas áreas industrial e portuária como demonstrado no estudo de Faria, 

Almeida e Zanetta (1999). 

  A incidência da doença apresenta variações geográficas a depender do 

país, estado, município, ou regiões no mesmo município. No estudo desenvolvido 

por Curado (2011), no Brasil, a taxa da doença é mais alta na região Sul do que na 

área Central. Para o mesmo período, entre 1998 a 2002, São Paulo apresentou 

83/100 mil, Brasília 48,3/100 mil, Goiânia 45.6/100 mil, Cuiabá 38,9/100 mil, 

enquanto outros países da América Latina como Argentina apresentou 114,1/100 

mil, Chile 33,2/100 mil, Colômbia 44/100 mil, Costa Rica 30,8/100 mil, Equador 

26,3/100 mil e Peru 21.3/100 mil.  

 Já nos países desenvolvidos, com exceção do Japão, as taxas de 

incidência de câncer de mama são mais elevadas, e a mortalidade reduzida, 
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enquanto nos países menos desenvolvidos há alta incidência e mortalidade 

(CURADO, 2011).  

 Este estudo mostrou taxas crescentes ao longo da série de 12 anos em 

oito municípios da RMBS, esses resultados se contrapõem a um estudo 

desenvolvido na China entre 2008 a 2012 que mostrou a incidência global da 

doença estável no período analisado, com 48.81, 51.30, 54,06, 53.83 e 52.94 por 

100 mil pessoas, respectivamente. No entanto, o estudo apresentou diferenças entre 

as 3 regiões analisadas. Em duas áreas com baixa incidência observou-se tendência 

de crescimento, enquanto que na área com altas taxas de incidência, não houve 

variação (FEI et al., 2016). 

 Em estudo realizado na província de Basrah, no Iraque, entre 2005 a 

2012 houve um modesto aumento na taxa de câncer na série de 8 anos. A taxa 

padronizada de 34,9/100 mil foi considerada muito alta para a região (HABIB et al, 

2016). Vale destacar que as taxas de câncer de mama neste estudo são inferiores 

tanto as taxas encontradas no município de Santos como também nos DRS do 

Estado de São Paulo. 

 Na China, um estudo espacial-temporal analisou a incidência de câncer 

de mama em Shenzhen, entre 2007 e 2012. Os resultados mostraram que na 

evolução de tendência, houve um crescimento rápido entre 2007 e 2010, e estável 

entre 2010 e 2012, e os autores atribuíram esse comportamento a vários fatores, 

incluindo fatores ambientais, sócio econômicos e genéticos (HAI-BIN et al., 2015), 

diferentemente da região da Baixada Santista que apresenta tendência de 

crescimento em oito dos nove municípios da região.  

 Além das variações geográficas, outros fatores importantes que incluem 

acesso aos serviços de saúde, cobertura a exames específicos como mamografia, 

rapidez e qualidade de tratamento ( Gebrim; Quadros, 2006; Trufelli et al. 2008; 

Oliveira et al. 2011; Renck et al. 2014) interferem na distribuição da doença,  

comprometem a cura e a sobrevida da mulher. 

 Na região, esses fatores ainda são passíveis de melhoria principalmente 

pela demora no diagnóstico, pela baixa realização do exame mamográfico como 

identificado no estudo de Almeida (2015), isso compromete o tratamento da doença 

e influencia nas taxas do câncer de mama. 

 Estudo realizado no interior do Estado de São Paulo mostrou que a 

demora para o diagnóstico do câncer pode chegar a 142,5 dias, isto é, 2,4 vezes 
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maior do que o recomendado segundo a Lei Nº 12.732 que é de 60 dias (TRALDI et 

al., 2016). Em outro estudo realizado na cidade de São Paulo, a média de tempo 

entre o diagnóstico e o início do tratamento foi de 74,7 dias em mulheres idosas, 

intervalo significativo para as recidivas e metástases (SOUZA et al., 2015). 

  Em um Hospital Público de São Paulo, o maior atraso aconteceu entre a 

suspeita mamografia e a biopsia, com média de 72 dias, e variação de 4 a 1095 dias 

(TRUFEELI et al., 2008).  

 Um estudo em Munster (Alemanha) analisou a tendência de incidência de 

câncer de mama avançado após a introdução do exame de mamografia, o resultado 

mostrou que os cânceres em estágio avançado diminuíram e a incidência da doença 

aumentou após o programa ser implementado. Isso sinaliza que a doença foi 

detectada precocemente em grupos etários mais jovens (SIMBRICH et al., 2016).  

 

5.2  DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE SAÚDE (DRS) 

 

 Na análise temporal de câncer de mama nos DRS do Estado de São 

Paulo, a região de Sorocaba apresentou os menores coeficientes, enquanto a região 

de Piracicaba os maiores coeficientes do estado. 

 Quando comparado o DRS da Baixada Santista com os outros DRS do 

estado de São Paulo, observou-se que algumas regiões, como Piracicaba, Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Araçatuba, Marília e Bauru, 

apresentaram taxas de câncer de mama superiores aos da Baixada Santista. 

 A região de Piracicaba apresenta uma forte economia proveniente 

principalmente da cana-de-açúcar, agropecuária e indústrias. Além da utilização de 

agrotóxicos em larga escala no solo, há outro fator importante no município que é a 

contaminação do Rio Piracicaba, que apresenta uma poluição 5 vezes superior aos 

limites estabelecidos pela CETESB (CENA, 2014). Vale destacar que a alta poluição 

e a baixa oxigenação é fatal, e neste rio, acarretou a morte de toneladas de peixes 

(CENA, 2014). Por isso, para a água ser utilizada para o consumo, é necessário 

empregar 3 vezes mais cloro para sua purificação (CENA, 2014). 

 Em um estudo desenvolvido na região, foram avaliadas oito nascentes e 

constatou-se que as águas estavam fora dos padrões para o consumo humano, e os 

autores classificaram a água de péssima qualidade. Além de coliformes totais e E. 

Coli, a presença de manganês, alumínio, nitrato e amônia (GASPAROTTO, 2011). 
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 A maior economia da região de Bauru vem da cana-de-açúcar e 

agropecuária, assim como dos setores metalmecânico, eletrotécnico, editorial e 

gráfico, plásticos. Há na região, poluição industrial por chumbo. O rio Batalha, 

poluído pelo homem, abastece 40% da população. Além disso, na região, há um 

irregular tratamento de lixo, por isso, tem lixo descoberto, afloramento de resíduos, 

gases, chorume, além de lagoas com grande quantidade de chorume acumulado 

(CETESB, 2016). 

 Na região, no estudo desenvolvido por (MUNHOZ, 2010), foi constatado 

elevado grau de contaminação ambiental por chumbo encontrado nas amostras do 

solo às margens de um córrego, contaminando a vegetação, animais, e 

consequentemente o homem. Em amostras de Brachiaria foram encontrados níveis 

de chumbo 6 vezes maiores que o permitido na legislação brasileira. Na análise do 

sangue dos animais da região, em 57% deles as concentrações de chumbo foram 

superiores ao recomendado. Como agravante, os animais testados eram leiteiros.  

 Ribeirão Preto é uma das regiões mais ricas do Estado de São Paulo. A 

forte economia é proveniente da agropecuária, da agricultura, principalmente 

sucroalcooleira, sendo considerada um dos maiores produtores de álcool e açúcar 

do Estado de São Paulo e Brasil (INEPAD, 2013).  Vale destacar que os cultivos de 

feijão, arroz e amendoim são feitos entre as safras de cana de açúcar.  

 A região de Araraquara também tem uma forte economia vinda do cultivo 

da cana-de-açúcar e laranja, assim como algumas indústrias do setor metal-

mecânico, metalúrgico, aeronáutico, têxtil, alimentos e bebidas. Na região de 

Araraquara há a presença de 16 organoclorados, dentre eles o Aldrin, BHC, Endrin, 

DDT, Endossulfan I e II. Os organoclorados endossulfan I e II, DDT e seus 

metabólitos estão presentes em todos os córregos, em baixas concentrações. Adrin 

e BHC em altas concentrações nas áreas próximas ao do cultivo da cana-de-açúcar. 

O Aldrin, em altas concentrações foi encontrado em todos os córregos da região. Em 

relação à presença de metais, cobre e zinco estão entre os córregos de áreas de 

cana-de-açúcar e mata ciliar, enquanto o ferro foi detectado entre as áreas de 

pastagem e mata ciliar (CORBI, et.al., 2006).     

 Na região de Araçatuba a economia provém da pecuária e cana-de- 

açúcar.   Em 2011 a  região constatou 28,76 MP2,5 por metro cúbico, o que significa 

aproximadamente três vezes o padrão da OMS. Esse material particulado é 

proveniente da queima de biomassa, processos industriais, veículos automotores e 
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poeira do solo (TEIXEIRA, 2013). Nas amostras de águas subterrâneas, 

provenientes de alguns poços, identificou-se contaminação por benzeno, tolueno, 

xileno, etilbenzeno e naftaleno (FURTADO; OLIVEIRA; LOLLO, 2006). 

 A região de Marília destaca-se tanto pela agricultura e pecuária quanto 

pela atividade industrial. Um dos problemas que influencia no meio ambiente da 

região é a irregularidade no tratamento dos resíduos (CETESB, 2011). Em um 

estudo realizado na região para avaliar águas em três mananciais, a análise físico-

química e biológica mostrou que não se atende aos padrões de qualidade previstos 

em lei (BRANCO JR. et al., 2008). 

 A economia de Barretos é baseada no cultivo de cana-de-açúcar, laranja 

e pecuária, principalmente na produção de carnes (ACIB, 2017).  

 Em São José do Rio Preto a economia vem da agropecuária, produção de 

cana-de-açúcar, milho e tomate, como micro, pequenas e médias empresas 

(CORECON, 2017). A região apresenta séria contaminação das águas. No solo 

superficial, subsolo e lençol freático, encontraram amostras com metais, chorume e 

substâncias derivadas do petróleo. Os dados da CETESB apontam 171 áreas 

contaminadas na região (Marques, 2011). 

 As regiões do Estado de São Paulo que apresentaram altos coeficientes 

de câncer de mama são regiões onde predomina o cultivo da cana-de-açucar, 

indústrias e agropecuária. Para o cultivo, as regiões utilizam altas quantidades de 

agrotóxicos, e desse modo, vivenciam tanto a contaminação por agrotóxicos, quanto 

por outras substâncias que comprometem a saúde humana.  

 Há estudos que relatam a contaminação por pesticidas e o risco de 

câncer de mama.  No estudo de Cohen et. al. (2015), em uma grande corte de 

gravidez encontraram associação significativa entre a exposição em útero ao DDT e 

o risco de câncer de mama em mulheres jovens e possivelmente associados aos 

tumores mais agressivos.  

  Em um estudo de revisão desenvolvido por Corralo et al. (2016), sobre 

pesticidas no leite materno e seus efeitos à saúde humana, foram encontrados 

pesticidas organoclorados como de DDT e seus derivados. A contaminação da 

gestante ocorre principalmente tanto pela ingestão de água e alimentos quanto no 

manuseio agrícola.  Após a contaminação, será transferido ao feto e posteriormente 

ao lactente, e poderá trazer vários efeitos nocivos a saúde, inclusive o câncer de 

mama na vida adulta. 
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 Em relação aos serviços de saúde nas regiões descritas, há serviços 

especializados, referência no tratamento do câncer, como programas de prevenção 

e diagnóstico precoce da doença.  

 Nessas regiões, a contaminação ambiental pode ter relação direta ou 

indireta com as elevadas taxas de câncer de mama, no entanto, são necessários 

estudos específicos nessas áreas.  

 

5.3  EVOLUÇÃO ESPACIAL NA RMBS 

 

 Na análise espacial, os municípios com maior índice de contaminação 

ambiental apresentaram as maiores taxas de câncer de mama, com exceção do 

município de Peruíbe que apesar da baixa contaminação ambiental, apresentou 

elevadas taxas de câncer da mama. Isso pode estar relacionado a uma 

contaminação difusa na região, diferente dos outros municípios onde há locais de 

depósitos de materiais contaminados.  

 O município de Peruíbe cresceu muito rapidamente, de modo que ficou 

inviável a expansão para a orla da praia, passou-se então a ocupar áreas mais 

internas, em direção a Serra do Mar. Houve substituição da vegetação natural pela 

instalação dos loteamentos, desse modo, houve ocupação irregular nas margens 

dos rios, lançamento de esgoto nos cursos de água, ocupação nas áreas de 

manguezais e de exploração de mineral; principalmente extração de areia e 

pedreiras. No município, há vários loteamentos irregulares e clandestinos, com 

ocupação de favelas atingindo as margens dos Rios Branco e Preto, caracterizando 

problemas urbanos de natureza social, econômica, e ambiental. Algumas dessas 

favelas estão localizadas no trecho canalizado do Rio Preto e outra próximo do 

ponto de extração da Lama Negra, utilizada tanto para tratamentos de pele, quanto 

para diversas doenças, principalmente osteoarticulares (RIBEIRO, 2006). Segundo o 

IBGE em 2000, de 14.376 domicílios particulares permanentes, apenas 1.299 

(9,04%) estavam ligados à rede de esgoto e 87% ligados à rede de água. O sistema 

de saúde no município é comprometido, pois ainda não há hospital público na 

cidade. Há postos de saúde e, no final de 2011, foi inaugurado o Ambulatório Médico 

de Especialidades (AME), mantido com recursos do próprio município. Além disso, 

foi inaugurada a unidade de Pronto Atendimento (UPA). Quando há a necessidade 

de internações e ou tratamento para doenças crônicas, incluindo o câncer de mama, 
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o paciente geralmente é direcionado para o município de Santos onde conta com o 

Centro de Referência da Rede Hebe Camargo de combate ao câncer. 

 O câncer de mama pode apresentar tanto variação espacial como 

temporal e, assim, por intermédio de uma análise espacial é possível visualizar a 

carga da doença a depender do local como dos fatores de risco.  No estudo 

desenvolvido em Hangzhou na China, a análise espacial apresentou-se heterogênea 

e agrupada com tendência de superfície da área de incidência baixa no Sudoeste e 

incidência alta no Nordeste. Hangzhou e as áreas do município experimentaram um  

rápido desenvolvimento industrial e isso pode ter contribuído para a incidência de 

câncer de mama na região, uma vez que estão expostas à poluição ambiental, como 

também à mudanças no estilo de vida. A região mais desenvolvida apresentou 

incidência estável, enquanto que nas áreas menos desenvolvidas, houve um 

aumento da incidência da doença, outras exposições também foram consideradas 

pelos autores como: radiação ionizante, organoclorados, DDT, PCB e HPA que têm 

distribuição espacial irregular na área do estudo, isso pode explicar o risco 

heterogêneo de câncer de mama encontrado (FEI et al., 2016).  

 Apesar deste estudo ter sido realizado com um desenho em que não 

foram analisados contaminantes ambientais específicos, alguns estudos espaciais 

sinalizam a associação entre alguns contaminantes  e câncer de mama. Isso pode 

ser identificado no estudo espacial sobre câncer de mama e contaminação 

ambiental desenvolvido em Michigan nos EUA, em que foram avaliados os níveis de 

dioxina no solo e incidência de câncer de mama em Midland, Saginaw e condados 

da baía de Michigan, e se as taxas de câncer de mama estavam espacialmente 

associadas à contaminação por dioxina. Constataram níveis elevados de 

contaminação por dioxina na cidade de Midland e na planície de inundação de 100 

anos do Rio Tittabawassee. A análise espacial identificou associação entre os níveis 

muito elevados de incidência de câncer de mama na cidade de Midland e áreas 

contaminadas (DAI; OYANA, 2008).  

 No estado do Texas, foi realizado um estudo ecológico sobre associação 

de substâncias químicas ambientais e incidência de câncer de mama. Foram 

identificadas 12 substâncias tóxicas lançadas no meio ambiente pelas indústrias 

classificadas como cancerígenos, ou efeitos estrogênicos associados ao risco de 

câncer de mama.  A análise univariada indicou que o formaldeído, estireno, cloreto  

de metileno, tricloroetileno,  tetracloroetileno, cobalto, cobre, cromo e níquel foram 
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positivamente associados com o câncer de mama.  As análises multivariadas 

mostraram que o estireno foi o agente tóxico com mais forte associação para a 

incidência de câncer de mama invasivo no estado do Texas, muito provavelmente 

envolvendo homens e mulheres de todas as faixas etárias. O produto pode ser um 

importante agente cancerígeno de mama devido ao seu uso generalizado para 

armazenamento de alimentos e preparação, e ao seu lançamento no meio ambiente 

a partir de materiais de construção, do fumo do tabaco e das industrias  (COYLE, et 

al., 2005). 

 O caso-controle realizado em Cape Cod - Massachusetts por ZOTA et al., 

(2010), analisou o risco da doença em relação à substância utilizada para a limpeza 

doméstica e pesticidas. Foram 787 casos de mulheres com diagnóstico de câncer de 

mama e 721 controles entre 1988 a 1995. O resultado mostrou que o risco 

aumentado de câncer de mama teve uma relação com os produtos de limpeza de 

casa e purificadores de ar e pouca associação com uso de pesticidas em casa. 

 Em um hospital de super especialidade na Índia o estudo caso-controle 

analisou níveis séricos de íons metálicos em pacientes do sexo feminino, na faixa 

etária de 30 a 60 anos, recém diagnosticadas com câncer de mama. O estudo 

mostrou aumento dos níveis de cálcio, cobre, ferro e fósforo em pacientes com 

câncer de mama quando comparados aos controles, níveis séricos de magnésio 

foram insignificantes e uma diminuição significativa nos níveis de zinco. 

Acrescentaram que esses ions por intermédio de vários mecanismos são 

importantes na patogênese do câncer de mama, e que o acompanhamento dos 

níveis séricos de ions metálicos apresentam potencial na detecção precoce e 

monitorização da doença (PAVITHRA et al., 2015).  

 O estudo de Brophy (2012) sustenta a hipótese de associação entre 

câncer de mama e exposições susceptíveis a carcinógenos e desreguladores 

endócrinos. Trata-se de um caso-controle desenvolvido no Canadá relacionado ao 

trabalho, que analisou possíveis vínculos entre câncer de mama e trabalho, 

particularmente em fazendas e indústrias. Foram avaliados os impactos das 

exposições agrícolas iniciais e efeitos que são específicos do receptor endócrino de 

tumor.  Em todos os setores onde as mulheres estão potencialmente expostas a 

substâncias cancerígenas e desreguladores endócrinos, houve elevado risco de 

câncer de mama (OR = 1,42; IC 95%, 1,18-1,73) durante 10 anos de exposição. O 

risco elevado incluiu: agricultura (OR = 1,36; IC 95%, 1.01- 1,82) bares de jogos ( 
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OR = 2,28; CI 95%, 0,94-5,53),  fabricação de plásticos automotivos ( OR = 2.68; CI 

95%, 1.47-4.88),  conservas de alimentos ( OR = 2.35; CI 95%, 1.00-5.53) e trabalho 

com metais ( OR= 1.73; CI 95%, 1.02-2.92). O risco de câncer de mama na pré-

menopausa foi maior para plásticos automotivos (OR = 4,76; CI 95%, 1.58-14.4) e 

conservas de alimentos (OR = 5.70; CI 95%, 1.03 - 31.5).  

 Os estudos espaciais também têm evidenciado que viver próximo ou na 

área contaminada é um fator de risco importante para desenvolver câncer de mama. 

Isso pode ser observado no estudo de DAI; OYANA (2008) que encontrou 

associação entre o aumento da incidência de câncer de mama e viver em ou perto 

de áreas contaminadas por dioxina. Os códigos postais onde haviam altas taxas de 

câncer de mama estavam agrupados em áreas contaminadas ou próximas. 

 Em Cap Cod, Massassuts, foi realizado um estudo temporal e espacial - 

com um monitoramento por cinco décadas, para investigar a associação entre 

história residencial e câncer de mama na região.  Analisaram o histórico de 

residência de 1947 a 1993 e o risco de câncer de mama de 1983 a 1993. A análise 

espacial mostrou aumento do risco de câncer de mama na área ao Norte de Cap 

Cod e diminuição na parte Sul do Estado. Na análise temporal, o risco de câncer de 

mama aumentou de modo diretamente proporcional ao tempo de residência, mas os 

resultados não foram significativos. Quando consideraram espaço e tempo juntos, os 

mapas mostraram uma grande área estatisticamente signigicativa próximo à base 

militar de Massachusetts (VIEIRA et al. 2008). 

 Nesta direção,  também no estudo epidemiológico caso-controle 

desenvolvido por Garcia e Braga (2015), realizado em Santos - SP, sobre fatores de 

risco para câncer de mama, constatou-se que residir próximo às áreas 

contaminadas como postos de gasolina, áreas industriais, portuárias, vias de alto 

tráfego é fator de risco para o câncer de mama.  

  No estado de New York, Han et al (2005) realizou um estudo espacial 

temporal para avaliar a variabilidade da superfície de risco usando dados da história 

residencial em um caso-controle de câncer de mama em mulheres de 35 a 79 anos, 

na pré e pós-menopausa, com diagnóstico do período entre 1996 a 2001. Por 

intermédio da exploração espacial e variabilidade temporal das superfícies de risco 

identificaram-se áreas geográficas com maior risco, fornecendo a hipótese de câncer 

de mama e contaminação ambiental. A análise da história residencial forneceu 

informações adicionais entre associação de áreas geográficas e alto risco de câncer 
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de mama, com forte evidência da residência vitalícia para mulheres pré-

menopáusicas e menos forte para pós-menopáusicas. Os autores acrescentaram 

que a história residencial de vida pode ser a chave para entender exposição 

ambiental e câncer de mama.   
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6 CONCLUSÕES 

 

 A distribuição temporal do câncer de mama na RMBS na série de 12 

anos, apresentou os maiores coeficientes no município de Santos, seguido por 

Peruíbe, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém e 

Bertioga. 

 Na análise espacial, os menores coeficientes de câncer de mama foram 

identificados no município de Bertioga, que também apresentou o menor índice de 

contaminação ambiental.  Os maiores coeficientes da doença foram identificados 

nas áreas mais contaminadas da Baixada Santista, exceto no município de Peruíbe 

que, apesar de baixo índice de contaminação ambiental, apresentou altos 

coeficientes de câncer de mama. 

   Na comparação entre os coeficientes da RMBS com os outros DRS do 

Estado de São Paulo, o estudo mostrou que em algumas regiões os coeficientes 

foram superiores aos da Baixada Santista, como: Araçatuba, Araraquara, Barretos, 

Bauru, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. O DRS de 

Piracicaba apresentou os maiores coeficientes do Estado de São Paulo. 

 O estudo confirma a hipótese de que a contaminação ambiental altera a 

distribuição do câncer de mama e que em oito dos nove municípios da RMBS a 

tendência é de aumento dos casos da doença. 
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