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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo atualizar dois estudos epidemiológicos 

anteriores sobre o perfil de mortalidade da população residente na área de influencia 

da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. 

o primeiro, referente aos períodos de 1979-1984 e 1985-2000, realizado por 

Schubert (2004), teve como objetivo Ncomparar a mortalidade da população de Angra 

dos Reis, exposta às liberações de rotina da Central Nuclear A/mirante Álvaro Alberto, 

com a do Estado do Rio de Janeiro e de um município com característicos geográficos, 

socioeconômicas e demográficos semelhan!cs, mas não exposta ao mesmo risco, neste 

caso, o município de Cabo Frio". 

A análise da mortalidade por grupos de causas mostrou diferenças importantes 

entre Angra dos Reis e o Estado do Rio de Janeiro. Segundo a autora, no município, Nas 

mortes observados por doenças relacionadas a fatores de risca impostos pelo vida nas 

grandes cidades (urbanização, industrialização, polUição do ar, fumo. estresse etc.), 

tais como: doenças dos aparelhOS circulatório e respiratório, causas externas e 

neoplasias foram, em várias ocasiões, significativamente menores do que as esperadas 

em relação 00 Estado". Por outro lado, os números de óbitos decorrentes de "afecções 

originados no período PerInatal", de anomalias congênitas e de DIP foram 

significativamente maiores que as estimados pelos dados do população de referência , 

Os excessos significatillOs de mortes concentraram-se na primeiro período do estudo 

(com exceçao dos óbitos por ofecções originadas no período Perinatal), indicando a 

precariedade da atenção materno-infantil no município, tanto no que se refere à 

atenção básica quanto àquela de maior compleKidade (e.g. Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal). (Schubert, 2(04) 

Em relação à mortalidade por neoplasias, o estudo mostrou que, no Estado do 

Rio de Janeiro, as principais localizações primárias de câncer foram pulmão, estômago, 

cólon, mama e próstata. perfil compatível com o de grandes centros urbanos (80% da 

Leite, TCSB; Da Silva. IPM; J~nnUI';, DMS; Higino, TN; Dos 5.lnto~, TR; X.lVicr. DR; Do Sil'-d,RM 
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população do Estado do Rio de Janeiro residem na Região Metropolitana do Rio). 

(Schubert, 2004). 

Em Angra dos Reis, por outro lado, nos dois pedodos de análise, o câncer de 

estômago permaneceu como a neoplasia maligna de maior magnitude, seguida pelos 

cânceres de pulmão, esôfago, mama e próstata. Em Cabo Frio, no período de 1985-

2000, o câncer de pulmão já aparece como primeira causa entre as neoplasias 

malignas. seguido pelos cãnceres de estômago, c610n, mama e próstata. um perfil mais 

próximo do estadual. 

A análise da mortalidade no Estado, por tipo de neoplasia, reforça a hipótc!.e 

de que o perfil de mortalidade encontrado segue os padrõe!. de grande!. centros 

urbano!., pois, no primeiro período de an.ilise, os câncere!. de pulmão, mama feminina, 

cólon c próstata, mais frequentes em regiões de maior desenvolvimento, já aparecem 

com maior destClque na mortClhdClde estaduêll do que nCl dos munkipios. (Schubert, 

2004). 

NEm Angra dos Reis, mesmo no período de 1985-1000, a frequencla de cdnceres 

mais comuns em regiBes de menor desenvolvimento, como e5tómago, esôfago, boca e 

colo uterino, foi maior do que ~m Cabo Frio e no EstadoN (Ministério da Saúde, 1997, 

2002 apud 5chubert, 2004). Essas diferenças podem refletir, na mesma linha de 

análise,os distintos graus de urbanização e industrializ:ação entre Angra dos Reis, Cabo 

Frio e Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Schubert, "a mortalidade bruta por tipos de neoplosios em Angro dos 

Reis foi consistentemente menor do que a estimada segundo a populaçõo de 

referência". NA mortalidade por tumores de cólon, pulmõa, mama feminino e o 

restante das neoplasios foi significativamente menor do que a esperado, antes e depois 

do funcionamento da usina nuclear. Ainda foi significativamente menor que o 

estimado, o número de mortes decorrentes de leucemias, linfomas nõo Hodgkin e de 

tumores do sistema nervoso central, no primeira etapa; de mie/amo múltiplo, de câncer 

de pdncreas, próstata e ovário na segundo. Dessas neoplasias citadas, as leucemias, os 

tumores de cólon, mama e pulmão estão comprovadamente relacionados à exposiçáo 

à radiaçáo ionizante". (UNSCEAR, 2000 apud Schubert, 1004) . 

leite, TeSB; Da SiM, IPM; Janmllli, 
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o segundo estudo, realizado por lassance e cal. (2007), referente ao período 

2001 a 2005, definiu como objetivo "Estimar o risco de adoecer e morrer por doenças 

potencialmente relacionadas à exposição à radiação ionizante no municipio de Angra 

dos Reis". 

Tendo por base o mesmo referencial metodológico de Schubert (2004), este 

trabalho é um estudo ecológico com o propósito de estabelecer comparações entre as 

populações de Angra dos Reis, Cabo Frio e Estado do Rio de Janeiro, identificando 

possíveis diferenciais de risco à saúde no período de 2001 a 2005. (lassance, 2007) 

Neste estudo, foi considerado um quarto estrato populacional, denominado 

área de influência da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, sendo formado pela 

soma das populações de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro. 05 dados de mortalidade 

foram então trabalhados nos seguintes grupos comparativos: 

1. Angra dos Reis X Cabo Frio 

2. Angra dos Reis X Estado do Rio de Janeiro 

3. Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro (área de InfluênCia) X Cabo Frio. 

4. Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro (área de Influência) X Estado do Rio de 

Janeiro. 

Em relação à análise por grupos de causas, o estudo mostra "uma distribuiçõo 

similar entre os causas de óbitos em Angra dos Reis e Cabo Frio. Na anólise do RR, em 

todos os grupos, ele ficou próximo de um, o que significo que o fato de residir em Angra 

dos Reis ou em Cabo Frio não interfere no grupo de causas de óbito". (Lassance, 2007) . 

"Análise do número médio anual de óbitos por sexo e faixa etária nõo evidenciou, do 

mesmo modo, diferença estatisticamenre significativa de risco entre as populações de 

Angra dos Reis e de Cabo Frio".(lassance, 2007) 

Na comparação com o Estado do Rio de Janeiro, observa·se que morar em 

Angra dos Reis é fator de proteção para óbitos por doenças do aparelho circulatório e 

respiratório. Para as neoplasias e malformações congênitas, não foi evidenciado 

qualquer diferencial de risco em relação ao fato de residir em Angra dos Reis. 

Esses achados são semelhantes ao estudo de Schubert e reforçam a hipótese 

de que os diferentes perfis de mortalidade dessas populações podem estar 

leite, TC SB; 
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relacionados à exposição e à interação de falares de risco vinculados aos processos de 

urbanização e industrialização. 

A análise da mortalidade por grupos de causas referentes ao quarto estrato 

populacional apresentou os mesmos resultados em relação à comparação com Cabo 

Frio e o E~tado do R IO dI' J;:aneiro. 

A necessidade de realizar uma atualização desses estudo~ de mort;tlid;lCie, 

tcndo em vista os resu ltados encontrados, justifica sc porq\JC ' 

Primeiramente, considerando que o processo carcinogênoco em seres humanos 

pode demorar anos (Schubert, 2004), seria recomendável que esse tipo de estudo se 

estendesse por periados mais longos de observação. Segundo J rnesm,) autora, o 

intervalp emr!." a !."Kposiçãa e a detecção de um câncer rodiomdumJo periodo de 

latência · vooo com o tipo de câncer e com o idade /10 êpoco do expo.çJção (Devme & 

Chopu!, 198/). O pef iodo medIa de lotenC/o paro o leucemlO ê cerca de 8 ono.\, e para 

m lU/1lores sã/Idos, vario enUe 10 a SO anos. O período de latência mínimo é o per;odo 

mais curto no qual um tumor induzido pela radiação ocorre opós a exposlçõo. "Este 

período é de dois anos para a feucemio mietóide agudo e os os teossorcomos indUZIdos 

peta ródio-124, e de 5 o 10 anos paro os outros cônceres ". (ICRP, 1991 apud Schubert, 

2004) 

Em segundo lugar, apesar de o eKposiçõo resultante das IibefOçdes rotineiras 

ser responsóvel por uma dose coletivo de fodioçdo inferiof ó decorfente de exames 

médicos e mesmo de fontes naturais (NRC, 1991; UNSCEAR, 2000b apud Schubert 

2004), entende-se que é responsabilidade sociossanitária das empresas, cujos 

processos de produção possam causar danos à saude, monitOrar as condições de 

saude de populações vizinhas potencialmente e)(postas a esses riscos . 

Embora o estudo da mortalidade não seJiI o mais adequado para avalia r 

determinados tipos de cãncer, como da tireóide, mama feminina e leucemia infantil, 

em função da redução signIficativa da letalidade (Schubert, 2004), a mOltahdade ainda 

é o regIstro epidemiológico mais consistente, disponivel e utllizõdo universalmente. 

A despeito dessas limitações, além daquelas Ineren tes a um estudo do tipo 

ecológico, sua aplicação pode indicar a presença de fatores de risco ou de proteção 

Que podem contribuir para a conformação de perfis diferenCIados de mortalidade e 

lf'l!e TeSB. D~ S, lvo, IPM; Jannulli. OMS, Hig'''''. TN. 00. S~ntM. 
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apontar a necessidade de estudos metodologicamente mais adequados à identificação 

de causalidades. 

Um bom exemplo dessa abordagem ê o estudo realizado por Faria e col. (1999) 

visando .. nalisar a relação entre câncer e industrialização. Foi analisada, no período de 

1980 a 1993, a evolução da mortalidade por câncer da região na Baulada Santista, SP 

(Brasil), Importante complexo industrial -portuário, cujos municípios se agrupam em 

duas diferentes áreas quanto ao processo de industrialimçiio: 

A} Fstrato I - complexo industrial-portuário - Cubati!lo, Silo Vicente, Santos e 

Guarujá com maior número de trabalhadores no s(.'t or industrial do que o 

outro Estrato. 

Bl Estrato II (não industrializado) - Praia Grande, Mongaguá, Itanhacm e Peruíbe -

não contíguo a Cubatão, com grande contingente de trabalhadore::. dedicados 

às atividades de turismo, estando mais próx.imo de Cubat30 o Municipio de 

Praia Grande, situa5io a cerca de 20 km. 

Foram ~Iecionados 8.546 óbitos por câncer (00-9), de individuos do sexo 

masculino acima de dez anos de idade, residentes nos municípios da Baixada Santista. 

O estudo mostrou que a taxa anual média de mortalidade da Baixada Santista foi alta 

(197,9/100.000). Houve diferença estatisticamente significante entre as taxas de 

mortalidade obselVadas para os Estratos e 11, respectivamen te 209,2 e 

146,7/100.000, com razão de 1,42 (IC 1,36 - 1,51). 

o estudo concluiu que a exposlçao aos diversos agen tes químicos 

carcinogênicos relacionados ao processo produtivo industrial pode estar ligada às 

diferenças de mortalidade encontradas entre os dois estratos, sendo necessária a 

reali:ação de outros estudos epidemiológicos que possam caracterizar melhor o 

excesso de morta lidade na área industrial. 

Outro exemplo clássico é o estudo denominado "Mapas de Cóncer", 

desenvolvido pelo Un;ted 5totes National Concer Institut. O estudo, baseado nos dados 

de mortalidade, revelou a presença de elevadas talCas de mortalidade por câncer de 

pulmão em regiões que possuíam estaleiros. "Estudos subsequentes nos óreos de alto 

risco relacionaram os eMcessos de óbitos por côncer de pulmôo ó exposição 00 

asbesto". (Blot et ai., 1978 apud Schubert 1004). 

l~il~, TCSB, D.1 Silv~, IPM, J"nnUl1 i, OMS: HI~lno. TN; 00\ ~nt~. TR; ~a"If'. DR DJ Sd.l,R r..< 
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

A extensa revisão bibliográfica realizada por Schubert (2004) mostrou que a 

maioria dos estudos ecológicos de mortalidade por câncer, em populações que 

residem nas proximidades de usinas nucleares, não identificou diferenças significativas 

nas taxas de mortalidade. Quando essas diferenças foram encontradas, de forma 

pontual, novos estudos não conseguiram corroborá-los, ou tais achados não puderam 

ser atribuídos às liberações rotineiras de radiação das instalações nucleares. 

O "Estudo Radioecológico de Nord-Cotentin", realizado pelo governo francês, 

teve como objet ivo est imar a exposição da população local a todas as fontes de 

radiação ionizante e deduzir os riscos esperados de leucemia associados com essas 

exposições (via ingestão, exposição externa e inalação) no período de 1978 a 

1996. "Verificou-se que 74% da dose coletiva total deveram-se à exposição à radiação 

natural (241 Homem-Sv); 24% à exposição médica (76 Homem-Sv); 2% à exposição às 

precipitações radioativas de testes nucleares e do acidente de Chernoby/ (5 Homem-Sv) 

e 0, 2% à exposição às descargos de rotina das plantas (0,5 Homem-Sv). "O número de 

casos de leucemia radioinduzido atribuível às descargas dos instalações nucle.ares 

locais, com base no nível de exposição estimada (0,5 Hamem-Sv - dose coletivo no 

medula 6sseo devido às descargas das 4 plantas nucleares) paro o período foi muito 

inferior (0,002 casos) 00 observado (4 casos). Portanto, ti muito pouco pravável que o 

exposição atribuído às insto/ações esteja implicado na maior incidência de leucemia 

entre os jovens desta região. (Schubert, 2004) 

A partir dos resultados de estudos realízados na Inglaterra, sugerindo aumento 

da mortalidade por leucemia e linfomas em crianças e jovens residentes próximos a 

instalações nucleares, foi realizado nos Estados Unidos um importante estudo sobre a 

mortalidade por câncer em populações vizinhas a 52 usinas nucleares e 10 indústrias 

de reprocessamento de armas (Schubert, 2004). Foram analisados mais de 900 mil 

óbitos em 107 condados próximos às insta lações nucleares, no período de 1950 a 

1984, sendo utilizados, para cada condado em estudo, três condados-controle na 

mesma região geográfica, porém fora da área de influência das instalações nucleares. 

Foram ana lisados cerca de 1.800 óbitos dos condados-controle . 



, 

?adrilo da mortilhdad~ da popLJlação cirClJnvilinh~ li Central Nuclear AlmIrante 
Álvaro Alberto / 1986 a 2007 

~De acordo com seus resultados, o estudo mostrou que nõo houve aumento na 

mortalidade por côncer nas regiões analisadas, Também nõo foram observados 

aumentos estatisticamente significativos de mortes cousodas por leucemia no 

infôncia". "D~ foto, esse estudo nõo detectou qualquer associaçõo entre residir em 

uma regido na qual existo uma instalação nuclear e o morte atribuído por leucemia 

ou o qualquer outra forma de c6ncer analisada", (Schubert, 2004) 

Na Espanha, em resposta a uma demanda social rel acionada ao impacto da 

produção de energia nuclear sobre a saúde da população, o Congresso dos 

Deputados demandou ao governo a realização de um amplo estudo visando 

investigar possiveis riscos à saúde de populações vizinhas às instalaçõe~ nucleares, 

Realizado entre 2006 e 2009, pelo Instituto de Saúde Ca rlos 111, em 

cooperação com o Conselho de Segurança Nuclear, o estudo analisou a 

mortalidade por diferentes tipos de câncer e leuceml.1s, no periodo de 1975 a 

2003, em todos os municipios localizados no raio de 30 km das instalações 

nucleares do pa is. 

A mortal idade por c3ncer nos municípios próximos às instalações nucleares 

foi comparada à de outros municípios localizados na mesma região, porém fora da 

área de influencia das usinas (raio de 50 a 100 km da fonte de rad i aç~ o), 

Pa ra cada município estudado havia um munidpio-controle com as 

mesmas c.aracterísticas sociodemográficas na mesma região, Foram selecionados 

ainda municipios de duas regiões, fora da influência das instalações nucleares, 

sendo uma com radiação natural elevada (sul da Galida) e outra área com baixa 

radiação natural (Valência), 

Sendo um estudo ecológiCO cuja principal variável de análise é a exposição à 

radiação ionizante, foi utilizado, diferentemente de estudos anteriores, além da 

distância da fonte radioativa, uma medida consistente de exposição à radiação, 

O indicador dose efetiva de radiação foi selecionado tendo por base os seguintes 

critérios : 

- Simplicidade; ê uma variãvel habitualmente utilizada para fins de proteção 

radiológica, que considera em seu d1culo o tipo de radiação produzida, isto é, uma 

única variável que possibilita análise de diferentes fontes de rad iação. Do mesmo 

modo, a análise da exposição à radiação natural, que e composta pela radiação 

l~~lC, TeS6, o~ Sltv~. IPM, J ~IlIlU"', OMS, HiglflO, rI'>; DM SoInlOS, TA , X~Vltr, OA; Da SiIva, AM 
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cósmica, radiação gama terrestre, o rádio e tório incorporados por inalação, e os 

demais radioisótopos naturais que se ingerem com alimentos e água foi expressa 

através do indicador dose efetiva . 

- Especiftcidade: permite modelar a forma em que realmente se produziu a 

exposição da população devido às emissões das instalações nucleares; 

• Representatividade: para a estimativa de dose efetiva é utilizada uma 

metodologia padronizada em nível internacional, o que elimina possiveis 

problemas relacionados à introdução de vieses relacionados à estimativa de 

radiação. 

A dose efetiva de radiação consiste, portanto, em urna estimativa geral de 

exposição, calculada a partir da informação disponível sobre as emissões de 

efluentes radioativos de cada instalação, utilizando a metodologia atualmente 

seguida pelo (onsejo de 5esuridad Nuclear para monitoramento de exposição de 

populações próximas às usinas nucleares. A radiação natural também foi estimadq 

atrqvés desse indicador e calculada a partir de medidas diretas de alguns dos 

diferentes componentes da radiação natural , Este estudo concluiu que : 

- As doses acumulados estimadas, cujas populações em estudo teriam recebido 

como consequéncia do fun cionamento das instalações nucfeares, foram muito 

pequenos, muito abaixo das doses que o conhecimento científico atual tem 

capacidade de relacionar com efeitos sobre a saúde das pessoas, 

· Ntio se observaram resultados consistentes que mostrassem um efeito de 
• 
incremento rh mortalidade por díferentes tipos de c6ncer associados à e"posição 

do população à radiaçiJa ionizante produzido pelas instalações nucleares. Foram 

encontradas algumas associações dose resposta pontuais que não puderam ser 

atrlbuldas ao funcionamento dos usinas. 

. Também ndo foram detectados excessos de mortalidade por c{Jncer, 

estatisticamente significativos ligados à radiaçélo natural. (Instituto de Salud Carlos 

111 • Informe final dez, 2009) 

o presente trabalho, embora tivesse como propósito inicial atualizar 

temporalmente estudos epidemiológicos anteriores, acabou por incorporar algumas 

questões metodológicas apontadas em outros estudos ecológicos de mortalidade em 

populações vizinhas a instalações nucleares. 

Le ite, TC58; Da Sil~3, IPM; Ja nnu" i, DMS, H1g1no, TN; Dos Santo<, TR; ~av i ~ r, DR; D. S,lva ,R M 
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Primeiramente, o estudo ~dotou como variável central de análise a dist$ncia 

dos muntelpios em relaçio fi fonte radioativa artificial, tornando a dimenião espacial 

eixo dos desdobram~t~ metodolósicos. As análises comparativas de mortalidade 

passaram a ser, n30 com o Estado do Rio de Janeiro e Cabo Frio, mas com outros 

municfpios, da mesma região geográfica, que se diferenciavam em relaç30 à distancia 

da ronte radioativa. Nesse sentido, foi definido como área de influência direta da 

Central Nuclear apenas o município de Angra dos Reis. cuja sede está situada no ralo 

de 30 km das instalações nucleares. Este pa,,1metro e universalmente utilizado, pelos 

diversos 6rgaos de segurança nuclear, como área-alvo de planos de emergência. na 

eventualidade de um acidente nuclear. Os demais municípios localizados na mesma 

relilo leoBráfica foram trabalhados compondo dois outros estratos: 

1) Área de Influência Indireta - municípiOS cujas sedes estão localizadas no raio de 

30 a 50 km da fonte radioativa - Este estrato é composto pelos municípiOS de 

Arapeí, Banana l, ManBaratiba, Paraty. Rio Claro e Slio José do Bitrreiro. 

2) Área Controle - municipios da mesma resião xeográfica, localizados a uma 

distância de 50 a 100 km da fonte radioati .... a. isto ê, fora da ãrea de influência 

da central nuclear. Este estrato representa a soma da populaç:lo e dados de 

mortalidade de 40 municípios, abrangendo os Estados de São Paulo. Minas 

Gerais e Rio de Janei ro. 

Este procedimento permitiu, por um lado, compor bues populaCionais mais 

eKpressi .... as e, consequêntemente. menos sensíveis às variações aleatórias de 

mortalidade. Em selJundo lugar, possibilitou uma maior similaridade 

socioeconOmica das populações em estudo, em consequência de sua proKimidade 

geosráfica. 

O municipio de Cabo Frio foi mantido na análise como segunda área de 

controle. vIsando dar continuidade metodol6gica aos estudos anteriores. A. 

população do Estado do Rio de Janeiro foi utilizada como populaçJo de 

referência para o cálculo das tiu:as padronizadas e da ralão padronizada de 

mortalidade. A. análise temporal incluiu todos os óbitos das populações 

residentes, segundo grupos de causas, no periodo de 1986 a 2007. 
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OBJETIVO GERAL 

Analisar e comparar o perfil de mortalidade entre as populações classificadas 

em áreas conforme a distância da fonte de exposição segundo três estratos. 

Municípios contidos num raio de 30 km da central nuclear, municípios vizinhos, 

contidos num raio de 30 a 50 km, fi! municípios contidos num raio de 50 a 100 km, além 

de Cabo Frio, Que apresenta características similares ao munidpio de Angra dos Reis . 

Objetivos especfncos 

Elaborar uma base de unidades de análise com foco na Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto e áreas adjacentes segundo critérios cartográficos; 

Descrever aspectos demográficos dos Munidpios de Angra dos Reis, cabo Frio, 

Área de Influência Indireta e Área de Controle; 

Analisar as taxas de mortalidade por neoplasias no período de 1986 a 2007 

segundo localilaç30 primária do tumor; 

Elaborar mapa de mortalidade por neoplasias com a taxa bruta e padronizada 

no período de 1986 a 1990, 1991 a 1995, 1996 a 2000 e 2001 a 2007; 

Calcular a incidência média e a distribuiçi10 dos óbitos no perlodo de 1986 a 

2007, para os capítulos do CIO,estratificando por sexo e faixa etária; 

Analisar o risco relativo (RR) referente aos estratos de Angra dos Reis versus 

Cabo Frio, Angra dos Reis versus Área de Influência Indireta, Angra dos Reis 

versus Área de Controle. 

• 

. i ~nt"" ; 
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, 
METODOLOGIA 

Estudo ecolósico du populaçOes no entorno di! Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto no perlodo de 1986 a 2007. Assim como em Schubert (2004) esse -
estudo nIo relacionará elCposiçlo ;\ radiaçlo e mortalidade por c~ncer. tendo em vista 

que esta metodotocia nJo é considerada adequada para avaliar causalidade. 

Este trabiM\o tem como bise as unidades de aMilises em nlvel municipal e 

informaçGes acreladas de munklpk» secundo a distântia da fonte de exposição, as 

diferenclaç6es internas entre cidades desaJ)irecem e opta-se por analisar as relações 

entre "reas (lNrcellos e Bastos, 1996). A principio, delimitaçJo do objeto, objetivos e 

hipóteses de estudo é que impõem uma homoleneizaçlo da unidade de análise, no 

interior da qual nlio é possível observar diferenças espaciais, com isso outras instâncias 

da sociedade, como a econômica e a cultural-ideológica, ídém de fatores propriamente 

ambientais (Santos, 1988), que se manifestam em variáveis socioeconômicas 

quantifICáveis que podem atuar como fatores de contudo ('confoundings') em 

estudos ecolólicos (Jacobson, 1984) nlo sJo consideradas. 

A área de estudo foi definida a partir da distância da fonte de eICposição, 

adaptando a metodologia empregada no estudo espanhol elaborado através do 

Convenio de coIaborodón entre el Consejo de Seguridod Nuclear)' el Instituto de Salud 

Carlos 111 realizado nas usinas nucleares espanholas no ano de 2009. 

Neste estudo considerou-se como Área de Inflw!ncia Direta (raio de 30 km da 

fonte de eICposiç3o) o municfpio de Angra dos Reis; Área de Infl~ncia Indireta (30 a SO 

km da tonte de expoSição) os municfpios de Arapeí, Bananal, Mangaratiba, Paraty, Rio 

Claro, São José do Barreiro; Area de Contrate 1 (50 a 100 km da Fonte de eICposiçlo) os 

municfpk)s de AlagGa, Aparecida, Areias, sarra do Piral, Barra Mansa, Bocal na de 

Minas, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Guaratinauetá, Itaguaí, Itamonte, ltanhandu, Itatiaia, Japeri, lagoinha, Lavrinhas, 

lorena, Marmelópolis, Mendes, Paracambi, Passa Quatro, Passa Vinte, Pinheiral, 

Piquete, Pirai, Porto Real, Patim, Quatis, Queluz, Resende, Roseira, São luís do 

Paraitingit, Seropédica, Silve iras, Ubatuba, Virg!nla, Volta Redonda; e Área de Controle 

2 o município de Cabo Frio. Estão contidos nas análises municlpios de tr~s estados da 

Leite, TCSil; Da Si lva, IPM; Jilnnulli, DMS; Higino, TN; Do<; Santos, TR; X~vie-r, DR; Da Silva,RM. 
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região Sudeste do Brasil. Foram incluídos no estudo apenas os municlplos que 

apresentam a sede dentro da área dos raios estabelecidos (Figura 1). 

Figura 1-Seleção dos municípios analisados . 
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Os dados de população foram obtidos através do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) por meio dos Censos 1980, 1991, 2000; contagem, 1996 e 2007 

e estimativas populacionais para os demais anos. Os dados de saúde foram obtidos 

através do SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) contidos no DATASUS. As 

bases cartográficas foram obtidas no IBGE e correspondem ao mapeamento realizado 

em 2005. Foram analisados os dados de mortalidade entre o período de 1986 a 2007, 

com cálculo de média dos óbitos ocorridos e taxas médias com o cálculo entre a média 

dos óbitos ocorridos dividido pela média da população no período, multiplicado pela 

constante 100.000 habitantes nos períodos de 1986 a 1990, 1991 a 1995, 1996 a 2000 

e 2001 a 2007. 

L~,t~. TC5B; o" Silv". IPM; JannuZli. DMS; Higino, TN; Dos Santo" TR; X.vler. IJK; Uo Si:~~,RM, 
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Em uma revi~ão de quarenta e~tudo~ epidemiológicos sobre populações 

vizinhas de instalações nucleares no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e França, 

Shleien e colaboradores (1991), utilizando critérios conhecidos como postulados de HiII 

avaliaram se um estudo epidemKllógico pode determinar a relação causal entre 

exposição à radiação e risco aumentado de câncer. Eles concluíram que, apesar de os 

resultados serem biologicamente plausíveis e suportados por dados experimentais, na 

maioria destes estudos a metodologia dos mesmos não foi adequada para avaliar a 

causalidade, ou seja, para permitir um exame de associação entre dose e resposta, o 

que torna impossivel refutar ou afirmar relações causais. 

Este estudo utilizou para avaliaçJo da diferença entre os óbitos ocorridos nas 

áreas de análise o cálculo de risco relativo (RR), que estima a dimens30 da associaç30 

entre a exposição ao fator de risco e o desfecho, indicando quantas vezes a ocorrência 

do desfecho nos expostos é maior do que aquela entre os não eKpostos. O RR é 

definido como a razão entre a incidência do desfecho nos expostos e a incidência do 

desfecho nos não expostos. A variabilidade da amostra pode ser avaliada através de 

testes de signifldncia ou pelo intervalo de confiança (Wagner & Cilllegari-Jaques). O 

intervalo de confiança representa o intervalo onde deve se encontrar o risco relativo 

verdadeiro. Se o valor 1 (referente â nulidade de associaçilo) não estiver contido no 

intervalo, temos o resultado significativo; portanto, despreza-se a hipótese nula. 

Utilizou-se nesse estudo cálculo do intervalo de confiança de 95% do RR, através do 

método da transformação logarítmica descrito por Gardner & Altman, 1989. 

O tabulador TABWIN foi utilizado para tabulação inicial e organização dos 

dados, o prOlrama EPINFO 2000· para análise de risco relativo e o programa 

TERRAVIEW ].5.0 para elaboração dos mapas. 

Leite, TeSB; Da SIlva, IPM; Jannuui, DM S; HiBino, TN, Dos Santos. TR; Xilvier, DR; Da 5ilva,RM. 
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RESULTADOS 

População Residente em Angra dos Reis 

o gráfico 1 apresenta a distribuição da população de Angra dos Reis segundo as 

faixas etárias analisadas. Observa-se um crescimento da população de O a 4 anos no 

período de 1996 a 2007, que sugere aumento na taxa de fecundidade recente. As 

populações entre 10 a 14 e 15 a 19 anos apresentam incremento em relação à 

população dessa faixa etária na década de 1986 a 1995. O maior incremento 

populacional é observado na faixa etária entre 40 a 49 anos. No período de 1986 a 

2007 é possível observar que a população idosa do município de Angra dos Reis 

apresentou incremento que reflete a melhora da expectativa de vida no município e 

aumento da longevidade da população residente. Pode-se afirmar que a população de 

Angra dos Reis apresenta grande parte dos residentes nas faixas etárias entre 20 e 49 

anos, o que reflete um quadro de população economicamente ativa e relativamente 

jovem. A média da população em Angra dos Reis no período de 1986 a 1990 era de 

77.995 habitantes, a média da população no período de 2001 a 2007 foi de 134.933 

habitantes. 

Gráfico 1- População residente em Angra dos Reis segundo os períodos de análise. 
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População Residente na Área de Influê ncia Indireta 

A população da Área de Influência Indireta é composta por munlclplOS de 

pequeno port e que são característicos do interior do Estado do Rio de Janeiro. Embora 

Parati e Mangaratiba apresentem similaridades com Angra dos Reis, a população 

desses municípios apresenta um volume de habitantes menor e crescimento 

vegetativo e migratório menos intenso. As faixas etárias entre O a 4, 5 a 9 e 10 a 14 

anos não apresent aram diferença de aumento se comparados o fim da década de 80 e 

o início da década de 90 com o fim da década de 90 e o início dos anos 2000. Observa-

se maior volume de residentes nas faixas etárias entre 20 a 39 anos, o que indica uma 

população jovem e economicamente ativa, e outra concentração de residentes na 

população ent re 59 e 69 anos que indica elevada população idosa. A população geral 

dos municipios da Área de Influência Indireta apresentaram menor aumento, a média 

da população no período de 1986 a 1990 era de 68.506 habitantes. No período entre 

2001 a 2007, a média da população passa para 94.742 residentes. 

Gráfico 2 - População residente na Área de Influência Indireta segundo os períodos de análise. 
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População Residente na Área de Controle 

As populações na Área de Controle habitam municípios de grande porte como 

Volta Redonda e médio porte como Resende, além de municípios de pequeno porte. A 

análise agregada dos dados populacionais apresentou aumento de cerca de 400 mil 

pessoas na média da população quando comparado o primeiro de 1986 a 1995 com o 

período de 1996 a 2007. As características dessa região são municípios em 

desenvolvimento com elevada migração em meio a municípios tipicamente do interior 

do Brasil com cidades pouco povoadas. No período de 1986 a 1990, a população 

observada foi de 1.221.296 habitantes população, no período entre 1991 a 1995 a 

média da população é de 1.357.513 residentes, entre 1996 a 2000 a média de 

população é de 1.545.647 residentes e no período de 2001 a 2007 a população cresce 

para 1.640.830 habitantes, boa parte desse aumento se deve a alguns poucos 

municípios que atraem migrantes e apresentam crescimento vegetativo mais 

acentuado. 

Gráfico 3 - População residente na Área de Controle segundo os períodos de análise. 
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População Residente em Cabo Frio 

A população de cabo Frio apresenta volume populacional similar ao de Angra 

dos Reis, a média populacional observada no per iodo de 1986 a 1995 é menor que a 

observada em Angra dos Reis. Nos periodos subsequentes, a populaçao de Cabo Frio 

passa a apresentar média popu laciona l maior que Angra dos Reis, a méd ia da 

população entre 2001 a 2007 foi de 151.286 habitantes, cerca de 20 mil residentes a 

mais que em Angra dos Reis. O aumento da população de Cabo Frio está relacionada 

ao aumento na taxa de nascimento que se observa na população entre O a 4 anos no 

fim da década de 90 e inicio dos anos 2000, a população de 20 a 29 anos que 

apresentou aumento importante nesse perfodo que pode indicar migração. A 

população de Cabo Frio pode ser observada como população relativamente jovem, já 

Que a maioria dos habitantes encontra-se na faiICa etária entre 20 a 49 anos, sobretudo 

Quando se observa o fim da década de 90 e os anos 2000. 

Gráfic.o 4 - População residenl e em cabo Frio segundo os períodos de análise 
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Mortalidade proporcionai segundo causas do CIO-9 

A distribuição proporcional da mortalidade em Angra dos Reis é apresentada de 

acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

relacionados com a Saúde - 9ª Revisão (CIO-9) para o perlodo de 1986 a 1995 (gráfico 

2) e de acordo com o CID-lO para o período de 1996 a 2007. 

As doenças do aparelho circulatório responderam por 31% dos óbitos ocorridos 

em Angra dos Reis na primeira década analisada, as causas externas por 17%, as 

neoplasias por 11% desse total, seguidas pelas doenças do aparelho respiratório com 

10%, as afecções do período perinatal com 8% dos óbitos, as doenças infecciosas e 
• 

parasitárias com 5% e as anomalias congênitas, que representélram 1% do total de 

óbitos. As causas mal definidas representaram 5% dos óbitos e todas as demais causas 

da CID foram responsáveis por 12% dos óbitos observados no período analisado. 

Gráfico 5 - Distribuiç1!lo proporcional de mortalidade segundo causas do CID-9 no per/odo de 

1986 a 1995 

Fonte: DataSUS 
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Mortalidade proporcional segundo causas do CID- lO 

A dis tfl buiç~o proporcional dos dados de mortalidade segundo capítulos da ClD-

10, no periodo de 1996 a 2007, sào apresentados no gráfico 3. A proporção das 

doenças do aparelho CIrculatório diminuiu para 28% dos óbitos obscr\lados, no 

segundo período analisado, enquanto que as causas uternói$ de mortalidade 

aumenttlrtlm para 19% dos óbitos ocorridos. Boa parte desse aumento pode ser 

relacionada, por um lado, ao aumento dos homicfdios e, por outro, ao aumento do 

risco de acidentes de trânsito, em função do próprio cresomento populaCional. As 

neoplasias também 3present3ram incremento em relação ao pedodo anterior, 

passando para 13% dos óbitos observados no período de 1996 a 2007 O 

cn\lclhccimcnto da poputação c o aurnento da clCpcctativa de v,da podem ser 

responsáveiS pelo incremento observado nos óbitos por ncoplasias As doenças do 

aparelho respiratório apresentaram diminuição em relação ao período anterior 

pa<;.sando para 9% dos óbitos, assIm como as causas mal definidas, que reduziram para 

3%, refletindo, em principio, melhOfia dos servi~os de saude, tanfO na assistência 

como no diagnóstico e no registro das informações de mortalidade. O mesmo se pode 

dizer sobre a diminuição dos óbitos por afecçães do periodo perinatal para 4%, 

refletindo possível melhora na assistênCia pré·natal e acompanhamento pos-parto. A 

mortalidade por má-formação congênita aumentou para 2% do total de óbitos, assim 

como as demais causas da CID que apresentaram incremento de CinCO pontos 

percentuais passando para 17% no número de óbitos em relação ",o período anterior. 

Le,~, TeSB; o~ Si~a.IPM JannUllI, OMS; H,~",o. IN, 00\ SilnHX. TR, X.IVO"·'. DR; Da S 1l"i.~M 
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Gráfico 6 - Distribuição proporcional de mortal idade segundO causas do CID-lO no período de 

1996 a 2007. 

Fonte: DataSUS 
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Neoplaslas 

o gráfico 7 apresenta a série histórica da talla de notificaçJo por neoplasias nas 

ireas de estudo no periodo de 1986 a 2007. A sêrie se inicia com talla de SO óbitos por 

neoplasias no municipio de Angra dos Reis e taxa em torno de 70 óbitos nas demais 

;ireas de .. n~ljse, essa foi a menor taxa observada em Angra dos ReiS na série. As 

demais áreas apresentam padrões semelhantes nas tallas até o ano de 1989, quando a 

Área de Influlncia Indireta e Cabo Frio passam a apresentar tendência de diminuiçào, 

e a t<llla na Área de Controle, tendência de incremento. O indicador apresenta 

flutuação em Angra dos Reis até o ano de 1991, quando a taxa observada é de 78 

óbitos por 100.000 habitantes. Nesse ano, Cabo Fno e a Área de Controle apresentam 

taxas semelhantes a Angra dos Reis, e a Área de Influência Indireta, dlminuiç30 na 

taxa. A partir de 1992 a taxa de mortalidade por neoplasias sofre diminuiçlo em Angra 

dos Reis e na Área de InfluênCia Indireta. Observam-se nesse período padrão 

semelhante de mortalidade em ambas as áreas. Cabo Frio apresenta lalla elevada em 

1993, entretanto, a partir de 1995 passa a apresentar taxa semelt'lante à de Angra dos 

Reis e à Área de Influência Indireta A Área de Controle apresenta um padrão de 

incremento com pouca flutuação nesse periodo A taxa de mortalidade por neoplasias 

em cabo frio e Angra dos Reis apresenta flutuação semelhante entre 1995 e 1997, 

quando Angra dos Reis passa a apresentar incremento e Cabo frio, diminuição na taxa. 

Durante esse período, a Área de Influência Indireta apresenta Incremento importante 

no ano de 1997, com taxa próxima de 97 óbitos por 100.000 habitantes. Em 1998, 

tedas as áreas apresentaram incremento na taxa, exceto a Área de Influ~ncja Indireta, 

que apresentou diminuição importante na taxa. Nos anos seguintes observam-se 

flutuações nas taxas em todas as áreas de análise, em 2001 observa-se a menor taxa 

da série no municipio de Cabo Frio com taxa de S8 óbitos, e a maior ta 1141 da série em 

Angra dos Reis no ano de 2002 com taxa de 84 óbitos por neoplasias, em 2004 

observa-se a maior taxa na Área de Controle com talla de 96 óbitos. A série se encerra 

com taxa de 76 óbitos em Angra dos Reis. taxa de 81 ôbitos em Cabo Frio. 96 na Área 

de Controle e 101 óbitos na Área de Influência Indireta. 
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Gráfico 7 - Taxa de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes em Angra dos 

Reis, Área de Influência Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1986 a 

2007. 
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A tabela 1 apresenta as taxas médias de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes para o município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo Frio. Os resultados para neoplasias no período de 1986 a 1990 

apresentaram maior volume de óbitos nas faixas etárias acima de 50 anos. O sexo 

masculino apresenta taxa 35% maior em relação ao sexo feminino no município de 

Angra dos Reis, nos municípios da Área de Influência Indireta a diferença na taxa entre 

os sexos é de 33%, 39% em Cabo Frio e diferença de 17% na Área de Controle. As 

maiores taxas de mortalidade são observadas na faixa etária de 70 a 79 anos e acima 

de 80 anos, provavelmente por conta do denominador do cálculo. A análise de risco 

(tabela 2) relativo não apresentou diferenças estatisticamente significantes nesse 

período. 

i i TR; X~v;er, DR, Da il • 
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Tabela 1 - Número media de óbitos e taxa de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes no município de Angra dos Reis, Area de Influência Indireta, Área de Controle e 

Cabo Frio no período de 1986 a 1990. 
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Tabela 2 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no periodo 

de 1986 a 1990. 
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A figura 2 apresenta a .taxa de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes segundo municípios analisados no período de 1986 a 1990. A maior taxa 

observada ocorre no município de Itamonte com 116 óbitos por 100.000 habitantes, 

seguldo de Queluz com taxa de 96 óbitos, Cruzeiro e Cachoeira Paulista com 92 óbitos, 

todos na Área de Controle. Na Área de Influência Indireta, a maior taxa observada 

ocorre no municípiO de Bananal com taxa de 78 e São José do Barreiro com taxa de 73 

óbitos por neoplasias. Cabo Frio apresentou taxa média de 73 óbitos e Angra dos Reis, 

taxa de 61 óbitos de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes. 

Figura 2 . Taxa bruta de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes segundo 

municípios analisados, 1986 a 1990. 
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A figura 3 apresenta as taxas de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes padronizadas pela população do Estado do Rio de Janeiro segundo 

municípios analisados no período de 1986 a 1990. A maior taxa observada ocorre no 

município de Itamonte com 115 óbitos por 100.000 habitantes, seguido de Resende 

com taxa de 114 óbitos e Cruzeiro com 119 óbitos, todos na Área de Controle. Na Área 

de Influência Indireta, a maior taxa observada ocorre no município de Mangaratiba 

com taxa de 75 e Bananal com taxa de 71 óbitos por neoplasias. Cabo Frio apresentou 

• TR; Xavier, DR; Da i , 
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taxa média de 107 óbitos e Angra dos Reis, taxa de 91 óbitos de mortalidade por 

neoplasias por 100.000 habitantes. 

Figura 3 - Taxa padronizada de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes segundo 

municípios analisados, 1986 a 1990. 
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No período de 1991 a 1995 (tabela 3), a taxa média de mortalidade por 

neoplasias no município de Angra dos Reis sofreu maior incremento nas faixas etárias 

acima de 80 anos, 70 a 79 anos e 30 a 39 anos, respectivamente, 50%, 38% e 25%. As 

populações masculina e feminina apresentaram taxas semelhantes nesse período no 

município de Angra dos Reis. 

Na Área de Influência Indireta, apenas a faixa etária de 30 a 39 anos apresentou 

incremento de 38%, a faixa etária entre 40 e 49 anos apresentou diminuição de 40% na 

taxa média. A população feminina apresentou aumento de 14% na taxa em relação ao 

período anterior, mantendo-se ainda com valor 8% menor em relação ao sexo 

masculino. 

leile. TeSB; Da 
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Na Área de Controle, a população entre 15 e 19 anos apresentou incremento 

de 33% na t'lII:a e redução de 60% na fa ixa etária entre O a 4 anos. A diferença nas 

taxas do sexo masculino e feminino na Área de Controle manteve-se em 11%, assim 

como no período anterior, entretanto ambas apresentaram diminuição de 3% na taxa. 

Em Cabo Frio, as ta.:as de mortalidade por neoplasias apresentaram incremento 

de 40% na faiu etária entre 30 a 39 anos e 18% na fai.:a etária entre 50 a 59 anos, a 

faixa etária de 80 anos ou mais apresentou diminuição de 19% na taxa . A taxa do se.:o 

fem inino em Cabo Frio sofreu incremento de 20% em relaç~o ao períOdO anterior. A 

análise de risco relativo (tabela 4) não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes nesse período . 

Tabela 3 - Numl!ro media dI! óbitos I! ta.a dI! monalidadl! por nl!oplasi.u por 100.000 

habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de influência Indireta, Area de Controle e 

Cabo frio no período de 1991 a 1995. 
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Tabela 4 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos ReIS X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no perlodo 

de 199 1 a 1995. 
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A figura 4 apresenta a taxa de mortalidade por neoplaslas por 100.000 

habitantes segundo os municípios analisados no perfodo de 1991 a 1995, A maior taxa 

observada ocorre no município de Alagoa com taxa de 110 óbitos, seguido de Silveira e 

Quelul com taKa de 107 óbitos e Itanhandu com taxa de 106 óbitos por 100.000 

habitantes, Na Área de Influência Indireta o município de Rio CIMO apresentou taxa de 

87 óbitos no período, Bananal apresentou taxa de 76 óbitos e 71 óbit os em 

Mangaratiba . Angra dos Reis apresentou taxa média de 70 óbitos e Cabo Frio taxa 

média de 73 óbitos por 100.000 habitantes no período, 

leite , T(S8. Da S ilv~. IP M, J~nm.lllt, OMS; Hlglno, TN. Dos ~nt4X , IR , X_VIer, DR; Od SOlva ,RM 
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Figura 4 -Taxa bruta de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes segundo 
municípios anali~ados, 1991 a 1995. 
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A figura 5 apresenta a taxas de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes P?dronizadas pela população do Estado do Rio de Janeiro segundo 

municípios analisados no período de 1991 a 1995. A maior taxa observada ocorre no 

município de Lavrinhas com 125 óbitos por 100.000 habitantes, sesuido de Queluz 

com taxa de 124 óbitos e Itanhandu com 112 óbitos, todos na Área de Controle. Na 

Área de Influência Indireta, a maior taxa observada ocorre no município de Rio Claro 
• 

com taxa de 96 e Paraty com taxa de 78 óbitos por neoplasias. Cabo Frio apresentou 

taxa média de 109 óbitos e Angra dos Reis, taxa de 108 óbitos de mortalidade por 

neoplasias por 100.000 habitantes. 

Leite, TCSB; Da Silva, IPM; Jannuzzi, DMS; Higino, TN; OO~ S.nto~. TR; Xavier. DR; Da SilviI,RM 
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Figura 5 - Taxa padronizada de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes segundo 
municípios analisados, 1991 a 1995. 
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No per iodo entre 1996 e 2000 (tabela 5, a taxa de mortalidade por neoplasias 

no município de Angra dos Reis apresentou incremento na taxa na faixa etária entre 20 

e 29 anos, que saltou de 6 para 14 óbitos por neoplasias por 100.000 habitantes, na 

faixa etária entre 50 e 59 anos observa-se diminuição de 44%. Em relação aos óbitos 

por sexo, a taxa no sexo masculino sofreu incremento de 5% e o sexo feminino, 

diminuição de 32% em relação ao período anterior, o que elevou a diferença entre os 

sexos para 37%. A Área de Influência Indireta apresentou incremento de 62% na faixa 

etária entre 20 a 29 anos, em relação ao período anterior, e 39% na faixa etária acima 

de 80 anos. Em relação ao sexo, a população masculina apresentou incremento de 

32% em relação ao período anterior e a população feminina, diminuição de 17%. A 

diferença na taxa entre os sexos foi de 42%. Em Cabo Frio ocorreu diminuição em 

todas as faixas etárias, sendo as mais significantes nas faixas etárias entre 30 e 39 anos 

com 46% e entre 50 e S9 anos com diminuição de 37%. As taxas nos sexos masculino e 

feminino apresentaram diminuição de 12% em relação ao período anterior, e a 

diferença entre os dois foi de 18% a mais óbitos no sexo masculino. Também nesse 

Leit~. TCSB; o" Silya. IPM; JannUll', DMS; Hlglno, TN; Dos S.nIOl, IR; X'I'ler. DR; D~ Silva,RM. 
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período, a análise de risco relat ivo não apresentou diferenças significantes entre as 

áreas analisadas (tabela 6) . 

Tabcla S - Numero médio de óbitos e ta.a de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de Controle e 

Cabo Frio no período de 1996 a 2000. 

~ba frio 

54 87147 73 

Tabela 6 - Cá1culo de risco relativo e intervalo de confiança entre Ansra dos Reis X Área de 

Influl!ncia Indireta, Angra dos Reis X Área de Controte e Angra dos Reis X Cabo ~rio , no perkxto 

de 1996 a 2000. 

Influência Indireta 
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A figura 4 apresenta a taxa de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes segundo os munidpios analisados no período de 1996 a 2000. A maior taxa 

observada ocorre no munidpio de Mendes com taxa de 139 óbitos, seguido de Quelul 

com taxa de 120 óbitos, Passa Vinte com taxa de 109, Cruzeiro e Aparecida com taxa 

de 107 óbitos por 100.000 habitantes. Na Área de Influência Indireta o munidpio de 

Mangaratiba apresentou taxa de 100 óbitos no período, Bananal apresentou taxa de 

86 óbitos e 80 óbitos em Rio Claro. Angra dos Reis apresentou taxa média de 73 óbitos 

e Cabo Frio taxa média de 70 óbitos por 100.000 habitantes no período. 

Figura 6 - Ta)(a bruta de mortalidade por ncoplasias por 100.000 habitantes segundo 

municípios analisados, 1996 a 2000. 
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A figura 7 apresenta a taxas de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes padronizadas pela população do Estado do Rio de Janeiro segundo 

munidpios analisados no período de 1996 a 2000. A maior taxa observada ocorre no 

município de Quelul com 138 óbitos por 100.000 habitantes, seguido de Mendes com 

taxa de 130 óbitos e Aparecida com 117 óbitos, todos na Área de Controle. Na Área de 

Influência Indireta, a maior taxa observada ocorre no município de Mangaratiba com 

Leit~, TCSB; Da S i f~", IPM; JannuZli, DM5; Hlg ino, TN; Dos Si'ntos, TR; XavIer, DR; Da $ilva,RM. 
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taxa de 103 e Bananal com taxa de 85 óbitos por neoplasias. Cabo frio apresentou taxa 

média de 85 óbitos e Angra dos Reis taxa de 93 óbitos de mortalidade por neoplas ias 

por 100.000 habitantes. 

Figura 7 - Taxa pCldronizada de mortalidade por neo plasias por 100.000 habitantes segundo 

municípios analisados, 1996 a 2000. 
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No período entre 2001 e 2007 (tabela 7), o municipio de Angra dos Reis 

apresentou incremento de óbitos em quase todas as faixas etárias, o mais significante 

ocorreu nas faixas etárias entre 50 a 59 anos e entre 70 a 79 anos, respectivamente, 

50% e 38% mais óbitos que no período anterior. A faixa etária de 20 a 29 anos 

apresentou diminuição de 71% na taxa, a faixa etária de O a 4 anos apresentou 

diminuição de 10% e a faixa etária entre 10 a 14 anos não apresentou óbitos nesse 

período. A análise entre os sexos para o municipio de Angra dos Reis apresentou 

aumento na taxa no sexo masculino de 40% e incremento de 26% no sexo feminino em 

relação ao período anterior, com diferença de 24% mais óbitos em homens. Na Área 

de Influência Indireta, a faixa etária entre 30 a 39 anos apresentou incremento de 40% 

na taxa, a faixa etária entre 70 a 79 anos incremento de 35% e diminuição de 54% na 

leite, TeSB; D~ Sil~~, IPM; J~ nnuzz i , DMS; Hil1inu. TN; Do. Santos. TR; Xa~i ~r. DR; 
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taxa na fai)(a etária entre 20 a 29 anos em relação ao período anterior. O selCO 

feminino apresentou incremento de 15% na taxa e aumento de 10% para o se)(o 

masculino em relação ao periodo anterior. A taxa no sexo masculino é 39% maior que 

no sexo feminino. A Área de Controle apresentou incremento de 20% na taxa na faixa 

etária entre 1S a 19 anos, 20% na faixa etária acima de 80 anos e 18% na faixa etária 

entre SO a 59 anos. A faixa etária entre 10 a 14 anos apresentou diminuição de 17% na 

taxa. O sexo masculino apresentou incremento de 15 % em relação ao período 

anterior e o feminino, de 12%. O sexo masculino apresentou 19% mais óbitos do que o 

feminino. 

O municfpio de Cabo Frio apresentou 60% mais óbitos na faixa etária entre 20 a 

29 anos, 29% na faixa etária entre 50 a 59 anos e 29% na faixa etária de 30 a 39 anos 

em relação ao período anterior. A análise entre os sexos apresentou incremento de 

10% em ambos e 19% mais óbitos no sexo masculino. A taxa geral no municipio 

apresentou incremento de 11% em relação ao período anterior. O cálculo de risco 

relativo não apresentou diferenças estatisticamente significantes nesse perfodo 

(tabela 8). 

Tabela 1 - Número médio de óbitos e ta)(a de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de Controle e 

Cabo Frio no período de 2001 a 2001. 

AnIl ... dos Reis Cabo frio 
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Tabela 8 - Cálcu lo de risco relatlvo e Intervalo de confiança ent re Angra dos Reis X Area de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Area de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 2001 a 2007. 

0,53 5,81 

~"', 

"p<O,05 ~ ""p<o,Ot 

A figura 8 apresenta a taxa de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes segundo os municípios analisados no perfodo de 2001 a 2007. A maior taxa 

observada ocorre no município de Itanhandu com taxa de 135 óbitos, seguido de 

Mendes com taxa de 120 óbitos, Passa Quatro com taxa de 109, Guaratinguetá com 

taxa de 108, Cachoeira Paulista, Pirar e Barra do Piraí com taxa de 107 óbitos por 

100.000 habitantes. Na Área de Influência Indireta, o município de Mangaratiba 

apresentou ta)(a de 96 óbitos no periodo, São José do Barreiro apresentou taxa de 94 

óbitos e 76 óbitos em Parati. Angra dos Reis apresentou taxa média de 73 óbit os e 

Cabo Frio taxa média de 70 óbitos por 100.000 habitantes no período. 

; " 
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Figura 8 - Taxa 
I 

bruta de mortalidade 
2001 a 2007. 
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EloboraçJo própria 

A figura 9 apresenta taxas de mortalidade por neoplasias por 100.000 

habitantes padronizadas pela população do Estado do Rio de Janeiro segundo 

municípios analisados no período de 2001 a 2007. A maior taxa observada ocorre no , 

município de Itanhandu com 138 óbitos por 100.000 habitantes, seguido de Potim com 

taxa de 123 óbitos Guaratinguetá e Pirai com 114 óbitos, todos na Área de Controle. 

Na Área de Influência Indireta, a maior taxa observada ocorre no municfpio de Parati 

com taxa de 100 e São José do Barreiro com taxa de 88 óbitos por neoplasias. Cabo 

• Frio apresentou taxa média de 90 óbitos e Angra dos Reis, taxa de 113 óbitos de 

mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes. 

L~ite, TeSO; Da Silva, IPM; Jannuz:i. DMS; Higino, TN; Dm S,nto" TK; X.~ier, DR; Da Silv",RM 
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Figura 9 - Taxa padromzada de mortalidade por neoplasias por 100.000 habitantes segundo 
li 2001 a 2007. 
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A tabela 9 apresenta a taxa de mortalidade por neoplasias segundo as causas 

do CID,9 com localização do tumor e sexo em Angra dos Reis no período de 1986 a 

1995. A maior causa de mortalidade por neoplasias no sexo masculina são as 

neoplasias malignas do estômago, segUidas de neoplasias malignas de traqueias. 

brônquios e pulmão, das, neoplasias malignas da próstata e do esôfago. No sexo 

feminino as neoplasias malignas da mama apresentam o maior volume de óbitos no 

sexo feminino, seguidas dos neoplasmas malignos do útero em outras localizações 

não especificadas, neoplasmas malignos do estômago e neoplasias malignas do colo 

uterino. 

Leite. TCSB; Da Sil~a. IPM; Jànnulli. OM,; Higino. TN. Do, s."to,. TR; X,me" DR; Da Sil~a.RM. 
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Tabel41 9 - Tau de mortalidade por neopIasias seaundo sexo e 1000lilaçJo do tumor no municlpio de Atlera dos Reis no periodo de 1986 a 1995. 
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A tabela 10 apresenta a taxa de mortalidade por neoplasias segundo localização do tumor no munidpio de Angra dos Reis no período 

de 1996 a 2007. Os maiores volumes de óbitos observados no sexo masculino durante o período são classificados como restante das neoplasias 

malignas, seguidas das neoplasias malignas de traqueias, brônquios e pulmões, neoplasias malignas de estômago, neoplasmas malignos da 

próstata e neoplasmas malignos do esôfago. No sexo feminino, o maior volume de óbitos por neoplasias são classificados como restante das 

neoplasias malignas, as neoplasias malignas de mama aparecem em seguida, depois aparecem as neoplasias malignas de estômago. c610n, reto 
• 

e ânus e as neoplasias malignas do colo do útero. 
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Tabela 10 - Taxa de morlalidade por ~plasia'5 no sexo segundo locahlaÇaO do tllmor no mun1c.ipio de Angra dos Reh. no periodo de 1996 a 2007. 
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Causas Externas 

A tabela 11 apresenta os óbitos e a taxa de mortalidade por causas externas 

por 100.000 habitantes no período entre 1986 a 1990. O município de Angra dos Reis 

apresentou número mais elevado de óbitos nas faixas etárias entre 20 a 29 anos e 30 a 

39 anos, ambas com média de 22 óbitos no período e taxa de 149 e 173 óbitos por 

100.000 habitantes. O sexo masculino apresentou taxa de 371 óbitos, taxa superior ao 

sexo feminino em 300 óbitos, cerca de 5 vezes mais. A análise de risco relativo (tabela 

12) apresentou resultado significativamente maior quando comparados os indivíduos 

do sexo masculino em Angra do Reis com os da Área de Influência Indireta (p<0,05) e 

resultado significativo é menor (p<O,Ol) quando comparado com Cabo Frio . 

Tabela 11 - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade por causas externas por 100.000 

habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de Cont role e 
Cabo Frio no período de 1986 a 1990 . 

• 
Le ite , ICSB; ll " 511\1", IPM; IJn nuw, DMS; Hi gi no, TN , Dos S.ntOI, TR; XaVier, DR; D~ $, I'a,RM 
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l"bela 12 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Ansra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no perJodo 

de 1986 a 1990. 
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No período de 1991 a 1995 {tabela 13), apesar de um volume menor de óbitos, 

observa-se incremento de 30% na taxa de mortalidade por causas externas na faixa 

etária entre 15 a 19 anos, 9% na faixa etária entre 20 a 29 anos e 18% na faixa etária 

entre 40 a 49 anos. As taxas na análise de sexo apresentaram redução em cerca de 

SO"A. em relação ao períodO anterior, contudo a d iferença entre os sexos permanece a 

mesma. A análise de risco relativo (tabela 14) apresentou resultado estatisticamente 

significante e menor (p<O,OS), que indica um fator de proteção para Angra dos Reis 

quando comparado com o município de Cabo FilO. 

, 
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Tabela 13 - Numero médio de óbi tos e ta~a de mortalidade por causas eKternas por 100.000 

habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de Controte e 

Cabo Frio no periodo de 1991 a 1995. 

An&ra 6cn Ren Aru doe Influfndi Ind ire'U Áru de (0111'. c.abo frio 

I ..... "'''''C'' ! T .. I Otwtm r-l"i",'" _I bu 
ÓbilM, I ~, I hq """" ,.,Ito;So~ I h.Q 

" 91SS 43 i ° 7556 O . 30 13587S 22 , 9835 71 , ,--- -- I ' 1 10336 I 19 1 , 7952 1 25 21 1 143603 I " I 
, 983~ 20 

, 
UH4 I 2 10218 lO 2 8575 " 3S 146417 " 5 ,,4< 51 

lS-U , 84" [ 83 • '36' 54 12. 131212 " 1~--8~!!.ri2~·1 -- --+-----
21)..2' I 21 16536 163 17 12380 I 137 332 : 24687'3, 13' 

" i 
16812 ; 214 , ..... " 14958 174 [ 15 1044' 144 264 215129 m 2. 1~~: t, 180 ..... , " 8922 157 8 7014 11' 173 142222 I 121 17 8795 I 193 , -..... , 5130 97 • .... 123 90 9402' 9. 11 S565 198 

. ~_.-

6().S'1 j , 2852 "0 3 3613 83 ; 61 64104 105 5 3284 152 , - - -
... " I 3 "88 '" 2 1800 1 111 44 28851 153 3 13J5 22S - - --í ,- -." 1 422 I 474 : 3 619 I 4&4 " 9~Ol 1.61 ." '" - 79 , 44996 I 176 I " 36988 I 118 1042 671620 155 106 44422 239 
',m " , ' 1500 u i , 35198 I l6 191 685897 " lO 4421ti " 
T .... I .. ... 96 T lOS [ 60 72186 83 1233 13S7S1~1 9:1 125 ~~ __ J 141 

,~ • D.o.~SI*>< 

Tabela 14 - C.Ucul0 d@ risco relativo e intervalo de (onfianç. entre Angra dos Reis X Area de 

InfluênCia Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e AnGra dos Reis X cabo Frio, no pedodo 

de 1991 a 1995. 
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Entre o periodo de 1996 a 2000 (tabela lS) ocorre diminu ição nos ôbitos por 

causas externas em todas as faixas etárias estudadas. Dentre as fa i)(as etarias mais 

importantes para os agravos, a faixa etária entre 15 a 19 anos apresentou diminuição 

de 11 % na taxa, entre 20 a 29 anos ocorreu diminuição de 18%, nas faDlas etán<ls de 30 

a 39 e 40 a 49 anos diminuição de 22% e 29%, respectivamente. A análise entre os 

sexos também apresentou diminuição na ta)(3, 15% a menos no sexo masculino e 21% 

a menos no se)(o feminino, o sexo masculino apresentou 80% mais õbitos Que no 

feminino. A análise de risco relativo (tabela 16) não apresentou diferenças 

estatist icamente significantes nesse período. 

Tabela IS - Número médio de óbitos e ta)(J de momlid ade por causas e~ternas Ilor 100.000 

habitantes no município de Angra dos Reis, Áre~ de Inlluênda Indireta, Áre~ de Controle e 

Cabo Frio no período de 1996 a 2000. 
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Tabela 16 - Cálculo de risco fe:lativo e: intervalo de confiança entre Angra dos Re: is X Área de 

Influência Indireta, AnSra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000. 

de Cotttrole Cabo frio ..,..,. 
0,14 1 ,44 

Durante o perlodo de 2001 a 2007 (tabela 17), a talCa de mortalidade por causas 

externas apresentou incremento de 62% na faixa etária entre 15 a 19 anos, 33% na 

faixa etária entre 20 a 29 anos, a faixa etária entre 50 a 59 anos apresentou um 

importante incremento de 38% no período em relação ao perfodo anterior. O sexo 

masculino apresentou Incremento de 23%, e 36% de incremento no selCO feminino em 

relação 010 perJOdo 1996 a 2000. Apesar de maior Incremento no selCO feminino a 

diferença entre os seICos continua elevada em torno de 80% dos óbitos ocorreram no 

seICo masculino. O risco relativo (tabela 18) apresentou resultados estatisticamente 

significativos e maioreS quando comparados o município de Angra dos Reis com a Área 

de Influência Indireta (p<O,OS) e com a Área de Controle (p<O,Ol) . 

le ite. TCSII. Da Silva, IPM; '.nmmi, DMS, Hlgloo lH, 0.:., SilntO$, 
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Tabela 17 - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade por caU!iaS externas por 100.000 

habitantes no municlpio de Anara dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de Controle e 

cabo Frlo no perlodo de 2001 a 2007. _ ... - ....... 
20 

Ta~e'a 18 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no perlodo 

de 2001 a 2007. 
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Doenças In fecciosas e Parasitárias 

A tabela 19 apresenta a ta)(a de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias por 100.000 habitantes no período que compreende 1986 a 1990. A 

população de O a 4 anos apresentou cerca de 50% da média dos agravos registrados na 

população de Angra dos Reis durante esse período. A taxa observada foi de 182 ôbitos. 

O sexo masculino responde por 60% dos ôbitos no municipio de Angra dos Reis e o 

se)(o feminino, taxa de 29 óbitos por 100.000 habitantes. Não se observam diferenças 

significativas no cálculo de risco relativo para os óbitos observados em Angra do Reis e 

nas demais áreas de estudo (ta bela 20). 

Tabela 19 - Número médio de óbit os e taxa de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias por 100.000 habitantes no munidpio de Angra dos Reis, Área de Influência 
Indireta, Área de Controle-e Cabo Frio no período de 1986 a 1990. 
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leite . TCSB; Da S,lva, IPM; Jannulli. DMS: Higino, T"l .. Dos '>amo" TR, X1I1Iler. DR, Oa Silva,RM. 
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Tabela 20 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influencia Indireta, Angra dos Reis X Area de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1986 a 1990. 

:- Areil de Influendil Indiretil Át"eil de Controle 
, , Cilbo Frio I 

~ l, k= - - .- - ..... ..... 0- "'"'" --- _ .. 
U.rIDI - -" SUperior lnfwl~ ~ ....... " .. "" -- :--

<>4 0,69 , 1,56 
, 

3,52 0,97 1,63 2,73 0,33 0,62 , 1,15 .. - - - I - -~ I-" - - I - - -
~ , - , 

10-14 
, - , , , , , , , -, ,.. .. - - - , I - - - I - , I - -• " 

20-29 , 0,05 0,79 12,57 0,10 0,76 5,70 I 0,06 0,99 15,84 ..... r 005 0,74 11,77.1 0,07 0,52 3,80 ... _ 0,06 0,94 15,05 - .. • L __ , 
0,12 0,85 6,06 0,30 1,25 0,18 1,98 ,<>4, 5,27 I I 21,86 

- 0,15 -- ··T~i r-,,52- I "6,,2 1 0,15 I 1,0' I ,,57 ..J ..... 1,05 7,43 0,36 
0,42 4,03 

, 
38,72 0,.55 

, 
2,16 7,07 0,35 3,32 I 31,91 ... " , 

,.." 027 :1 2L98 I 32,83 J 0,37 J 1~4 §,44 1 O,lS~ r '--1 - -- -
1,03 7,31 ----

80, 0,09 1,50 23,97 0,16 1,18 8,83 0,05 r 0,54 5,93 , 
2,08 G 1- 0,40 " 0,75 n 

-- ---_.- -. 
Mu 0,64 1,36 ' I: 2,91 :1 0,77 T 1,27 -I 1,41 

-- - -
Com 0,53 1,37 3,55 0,74 1,37 2,54 0,34 0,74 1,60 
T ... , -I 0,76 1)' "1 ',4" 1 0,89 I 1,31 I 1,93 T 0,46 0,75 1,22 
, .. p<(),05 e p<O,Ol 

No período de 1991 a 1995 (tabela 21), a taxa de doenças infecciosas e 

parasitárias apresentou redução de 59% em Angra dos Reis na faixa etária de O a 4 

anos. A análise entre os sexos apresentou diminuição de 32% no sexo masculino e 28% 

no sexo feminino em relação ao perfodo anterior, O cálculo de risco relativo não 

apresentou resultados estatisticamente significativos (tabela 22). 

-
l ~i\e, TCSB; Da Silva, IP M; Jann ulZ i, lJM S; H' gmo, r~; Dos Santos, TR; Xavier, DR, Da S, l~" ,RM 
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Tabela 21 - Número media de óbitos e taxa de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1991 a 1995. 

... ngn dos Reis Areil de Influêncioo IndireUI Áleil de Controle Cabo Frio 

1- I'opcjlil~o Tilu j Óbttos População j 1_ j Óbitos 1 PopulaçJc Tmo j Óbitos -7 , 9355 75 i 6 7556 79 97 ' 135875 7l 18 9835 

-"---10336- ~ 0 1---0 . "'-,,- 7952 [" 
-

O r:'-.. 'L 143603 -3 L~ O 9838 

O 10218 ! O O 8575 4 3 1 , 974' 

-

Ta~~ 

183 
.. ~--

O 

I~ O! 146417 I , 

.,4 j I '~!',L. O,L 8478 L O O 7367 O , , 131212 O 8558 O . • f-~- ,~,~ _. ~-~--- --_.- - CC 
20-29 ! 2 16536 12 1 I 11380 8 18 246873 7 1 16812 11 , 

14958 I 20 2 '044' 19 37 215129 ,- 14 3().39_L_ .... _ 3 
-"~. -_ .. , ....... , • . _ 1 - -- , ---- _ ._-_.- , , - , - -- " " 'CC,.-

l~_L __ 2 ' - - ,,- - ,,-- --_ ... -
"""" 3 8922 ,," , 2 7014 29 " 142222 12 1 8795 13 

SO:S-9J - 5130 r " 19 j 
- -- -

1 2 48" 41 29 94027 " I 
, 5565 36 

60,69 , 2852 70 , 3613 55 37 "'M , I 3284 61 
1:: 1 ~--_.---_.~ "cc-::- --, --... -_-. 

'T. 'ir --" - ... _ .. _-

!r: 
' , 

70.79 , 1288 ISS 1 1800 56 33 28851 133~ I 225 

00, 1 '" '74 1 619 ' 162 13 9201 150 I 3 467 642 
, .... , 13 44996 29 ~ _. , 36~B8 -" I ~198. 671620 29 1 _ _ 19 [ 44422 ' 43 1 , c 

"m 9 ' 43500 11 10 124 685892 18 15 ! 44226 34 : I 35198 
Total 1 • - ~i4 1 --35 '---'- 88649 J~~9 12 88496 25 18 72186 15 312 1357513 

I 

'""to D"'SUSII!IG~ 

Tabela 22 - Cálculo de risco relativo e Intervalo de confiança entre Angra dos ReiS X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1991 a 1995. 

Álea de Influência Indireta Área de Controle I cabo Frio 

Um" "'= -
~;:nr~:=vo l ~~' l ' Um'" .L,.... [' U." I Um" 

Inferior """'" SUperior -- inferior _ ReI~~_ SUptrior 

~. 0,32 0,94 1 2,80 0,49 ; 1,05 , 2,26 017" ' 041 ' 098' I ' . • 
~, I . . o . I . I . o . :r . , . " 
10-14 - - , - , - - - -

-

I ,I, 
C~ 

15-19 . . . . 
~ ';,-. . . o . 

20.29 
1 

0,14 1,50 ' 16,51 0,38 1,66 , 7,15 0,14 1,02 7.22 

1,Os ~r' 6,27 - -- - - , 8,64,,] ... 39 .J 0,18 0,36 1,17 3,78 1 0,24 : 1,44 

411-49 1 0,20 1,18 7,06 0,47 1,54 
5,04 :,C' O,:; ; 

1,48 a,85 
~so..Sg - --- 5,l' ~CO,~ --0,04 0,47 1 0,63 ~64 0,05 "1' 0,54 5,98 ,.., , 0,18 1,27 8,99 0,29 , 1)1 5,04 0,16 1,15 8,17 , 

2,79 ;1 30)6 ,-,',- -- ---i ' ' ,..79 ' I ' 0,25 0,33 1,36 J 5,65 0,12 : I 0,69 4,13 
,O> 0.27 2,92 32.15 0,45 1,89 8,00 0,12 0,74 4,40 ---' 

IM~ I 0,44 '"0;9'7" 1~2,1io r 0,56 " [- 0,98: 1_ 1,72:1 ," 0,3' • .1 0°,68._ 137"" , -,= I 0,39 ~04 I ;~!?,;-t--. 0,5~..,.. 1.14 . 2,25 0,27 0,61 , 1,39 - .. ~ r--' . -, ... , I 0,53 1,00 "r' 1,86 0,68 I,OS 1,61 -I 0,37 1 0,63 I. 1,07 0_, , .. p<O.O~. p<O,Ol 

, 

Leite , TeSa, Da Silva, IPM, Jallnu"i, DMS, Higillo, TN. Do< Santos. r~; Xav i ~r, OR; Da Silv.,RM 
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Entre o período de 1996 a 2000 (tabela 23), a faiKa etária entre O a 4 anos 

apresentou diminuição de 34% na taKa mortalidade de por doenças infecciosas e 

parasitárias no município de Angra dos Reis. A faixa etária entre 20 a 29 anos 

apresentou incremento de 52% na taxa e 81% na faixa etária entre 30 a 39 anos, 

elevando a taka média nessa faiKa etária de 20 para 36 óbitos por 100.000 habitantes. 

Ambos os sexos apresentaram incremento em torno de 15% em relação ao período 

anterior. O cálculo de risco relativo apresentou resultado sign ificativo e menor 

(p<O,OS) quando comparado Angra dos Reis com o município de Cabo Frio (tilbcla24). 

Tabf':la 23 - Número media de óbitos e taxa de mortalidade por doenças i nfe(cio~a s e 

parasitárias por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influencia 

Indireta, Area de Controle e Cabo r rio no periodo de 1996 a 2000. 

~ReIS Área de Inlluênda Indll"eUo Aru de Conlrol.e t.lbo Frio 

]!i 6 12165 49 1 8574 15 58 136034 41 8 ~ 
:-um , " O Yt66 • 4 Uii<1, 3 • 

O 11251 O O 8142 O 5 144059 1 • 12205 

~ l4i' 'O 4 1 ' "22'" ,. , 

12409 O 

i~ ":1 :::: 
19 4 21725 

37 8 20565 

~ ::: 14 5 

~~ ' 4 -' -.;dI 44 ,, " 
79595 2 4451 45 2 42 41 

, 
4 

70 ~L~l. :~ as 1 2652 , m 2 

~{~ 
195 .~. .. T, ~:f ~ ;-; 1rl 

~ .~~ +'I 7, 
~~ 14 

in? 15 I 442 1545647 " 19 126828 

Leite, TCSB, Da S, lva. IP M; Jann " ,,". DM$; Higmo, IN; 00< Santo>. TR; Xavier. DR; Da Silva.RM 
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Tabela 24 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra das Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000. 

Área de Influência Indireta I Área de Controle 
, 

Cabo Frio 
u .... - u .... u_ - u .... ""' .. . ~ U", .. 

Inferior ...... '_M ....... ....... -"", ,-, Relltl~ ..... Superior 

0,35 1,41 5,63 0,50 1,16 2,68 0,27 2,26 04 0,79 
~, I - - - 0,34 I 3,04 I 27,~~--". ,~ 

- - -
I 10-14 , , , , - , , - , 

,-

3,09 -r ij:66~ 
- r---:--15-19 - - - I 0,35 - -

, 

20-29 0.25 1,38 7,52 0,35 0,96 2,65 0,25 1,00 4,00 , , 
30-39 - I 0,31 0,93 2,57 -,,"9~~ _~,O~_ ! 0,4!':l- 0,9? J~ÜO--ro.34-- -_._-
.,." 0,41 1,60 6,18 0,63 , 1,37 2,98 

, 
0,46 1,44 4,52 , 

... 59 I 0,1. 0,80 3,98 O,~~ _ J 0,87 .J 2,78 0,19 0,83 3,70 . 
, • .. _-

,~" 0,15 1,06 7,53 0,12 0,67 3,67 - , -0,21 .... 0,87 _@ 
1--"-;- " 

7~" I 0,18 1,28 I 9,06 0,27 1,14 4,71 0,14 0,82 4,93 . -'-
, - , 

O:~-; Ü2' 5,09 -' 
• ,,, i 0,16 1,17 8,28 O,lfi 1,13 8,02 

!n" - 1-Ó;S6I 1,13 i 2,28 T 0,58< i i --- . 
0,91 1,44 0,48 0,87 1,58 

, 
0,49 1,13 r 2,61 0,66 , 

1,13 
, 

1,96 0.51 1,08 2,26 'em , . • " ,_. 
I T .... 0,66 - I - 1,13 1,93 I 0,70 I 1,00 I 1,41 0,59 0,93 1,47 

• <O(}5~ " <001 p, P. 

A análise para o período 2001 a 2007 (tabela 25) apresenta diminuição de 55% 

na taxa de mortalidade na faixa etária entre O a 4 anos em relação ao período anterior. 

A faixa etária de 50 a 59 anos apresentou incremento de 42% e taxa de 50 ôbitos por 

100.000 habitantes. A análise por sexo apresentou diminuição na taxa em ambos os 

sexos, o sexo masculino corresponde a 57% dos óbitos. A análise de risco relativo não 

apresentou resultados estatisticamente significativos (tabela 26) . 

Leite. TeSS; Da Silva. IPM; Jannuui, DMS; Hlgino. TN; Do~ Santo~, TR; Xa~ier. DR, Da SilV<l, RM . 

_. 
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Tabela 25 - Número médio de óbitos e tal(a de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias por 100.000 habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 2001 a 2007. 

Anlra do. Reis Árn de Contr~ I 
Indlret~ ! 

~bofrlo 

~." .. ;;;;;'- --;';';;';" r~";J o;;.. r= r-;::;
~ ~ ::3 r '~2 ~. "'~- --:4 i' Tii. 25 142718 ~ 1.'_C, --' __ 14920 20 

i-I_~U-=.128~_~~L~.··- ~J-.J . 8835 1 2+-~4+--,'~4S:oS;:69,-1 1,---,:'-,--1 ·_-;:0 +--.o'48~28'f_---'Cj " o 
10-14 0 1 1Z586 I" •. ?, __ ,~, . 8~~ o 2+_'=S~OO~S~', ._. ' , o _l~~ ___ o 
15-19 o 1 13547 O I O 8932 O - - 4 157~~~~ ~ 14533 o 
20-2g 3 I 24711 12 1 16n8 6 37 282648 I 13t --1 25019 8 b ..... ~~~·J r: : :jsj 1=;:,~,'i69~sd::::j,í'I 1-, _~"S~-l-I ;-':,J4""O-:s,i"i~,;s-\-";81'f~~.~~6n9 . -~2 t~ 5' - 242i~- ~ ~'_:'2t;-

!,;00-4:=:''-,_~5;,,_'~7~'~S~7+.-:'=.S'.-~C'~ ..... 11=.S=.S~'+--::2;54 _3 __ :'17066 38 7 18978 37 
1-50-",,' ,,' -I-- --~~, ___ .UX~~ _ _ ~~L _4,1 __ 7694 52 " ~ ~_ ~~_81_92 _,_,~ .. , _~, ~ ___ 1_1~~_ 43 

60-69 4 5200 77 4 5202 ' 77 45 , 85561 53 ~ 5 I 7253 83 

JG.1! 4 2400 1 __ 167 3! 2931 .,102 _ 47] '""'" 47074 100 J . _~ I ,~~2~ , 1.20 
80> 4 :;~ 408 I 3 I 1131 ! 255 ' 41 17248 23B : 5 ' 1195 418 

M~ 20 ] ~79"91 29 ' ''15 _T 48098 I 31 265 i 806610 3~ J 23 L 7S2~8 1 31 

fem 15 66942 n 8 46Ei44 17 168 834220 20 401Ei ",-'S.',-',4,8,:j 21 
T~ 3S r 134933 26 23 - 94742 ) 24 433 ) 1540830 26 1 ; I 2Ei 

Tabela 26 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X cabo Frio, no período 

de 2001 a 2007 . , 

I Árei! de Influêncli!lndlreta Área de Controle Cabo frio ',__ _ 

-!~= I".co F r Umlte ..... R~I "m'" 
, 

""'" ..... ""'''" , ,.- .... 0> ""' .... i ....... , Inferior ...... Superio, ... 0,21 2,03 , 19,48 0,38 . , ',2~1 4,18 0,22 1,10 5,45 .. . · · :-" . T · I · I . 
10-14 

, 
, · · , , · · . 

"I T " I ., I I ,..39 . · · . . . · · .-=-- " 
20-2'1 0,21 1,97 18,95 I 0,29 I 0,93 3,01 0,26 1,58 I 9,45 , 

",,.39 -1 O,19 : r 0,66 i,29'T 0,30 I 0,13 "ió:r':'o,?'_1 1,12 I .. 3,86 ~.~ 
r 40-49 

... . 
0,33 1,33 

, 
532 0,39 , 0,90 2,07 0,32 0,94 I 

, 2,79 i , , , 

I "''' I 0,96 - I 3,581 
_.-' ~' ,---' , 

i 0,26 0,43 1,08 2,68 , 0,34 1,16 . I 4,02 :J 
! 60--69 0,25 I 1,00 4,00 0,53 1,46 4,07 0,27 , 0,96 3,42 , 

,..79 " 0,36 1,63 -r 7,26 -';- 0,60 1,67 . I 4,6j"l 0,35 ',39 "" 5,54 
W> , 0,34 154 I 5,85 I 0,52 I 1,71 4,78 0,25 0,98 3,52 

0,48 0;94 '84 OS 0,90 I 
, - , 1,41 i 0,53 0,96 1,75 
~ 

"m 0,55 I 1,31 3,08 0,66 1,11 , 1,89 0,53 1,07 2,15 , , .... 0,63,'1,01 ' ,8,---r 0,70 • ] 0,98 ,. 1 
. 

1,39 . I 0,62 0,98 ' 1~',S4 
, " p<O.05 e 1"'0,01 

.. 
Leite, TCSB; Da Sdv" . IPM; Jannuui . DMS, Hig lno, TN; Oos Santos. IR; Xo vi N. DR; Da Silvu,R M 
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Doenças do Aparelho Circulatório 

A tabela 27 apresenta a taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório por 100.000 habitantes para os municipios de Angra dos Reis, Área de 

Influência Indireta, Área de Controle e Cabo FriO no período de 1986 a 1990. A talla no 

municipio de Angra dos ReiS para doenças do aparelho Circulatório mostra-se mais 

elevada a partir da faill.a etária de 50 a S9 anos com 617 óbitos por 100.000 habitantes, 

na fa illii etária de 60 a 69 anos a taxa observada é de 1.544 óbitos, a faixa etária de 70 

a 79 anos apresenta o dobro do observado na faixa etária anterior e na popul<lção 

acima de 80 anos os óbitos chegam a 8.298 óbitos por 100.000 habitantes no pcriodo. 

Os óbitos masculinos correspondem a 56% do total. A análise de risco relativo 

apresentou resultado estatisticamente significante e menor, que indica um falar de 

proteção para Angra dos Reis, quando compiHados os óbitos do 5eKO masculino 

(IXO,OS) e o total de óbitos dos municípios (p<O,Ol) da Área de Controle (tabela 28). 

Tabela 27 - Número médiO de óbitos e taKa de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório por 100.000 habitan tes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no periodo de 1986 J 1990 . 

.4tu cle Controle Cabo Frio 

Obotao. ~ ta.a 0t0II~ l'oQuIação b~ ÓI>Itol ~cIo TiIQ Obltos · Pop~ r. ... 

' 0-4 O 8813 O O nlG --- O 9 119355 7 1 &866 i 11 s., ! ...... ~ 1 orgl19] O _ . O ~ Z~3 ._ ,~~~ õ r:: 4 131744 - 3 O I 8666 I '-0 
1"ii'14 8939 O O 8235 O 7 i 133392 5 O 5S34 . O 

iH' ~i . O ' 7796 1'-=0 O .... --1"188 -- '~r"-Io-'l 123688 8 1 r- 7831 [ - 13 

_~29 3 14794 20 __~ 11633 26. r_ o; 62 . 226248 i n 4 14656 . '-'v 
)0.-)9 9 12699 I 71 ' --'9353 7S_1_ fi I 183778 ' 95 -10 i 119531 84 
4O .. g i 15 7545 t99 I 16 6441 l~~ ~25 ' 122748 i 265 14 7480 i 181 

SO-S9 l:' 27 1 ... ~74 1 617.1 1i- 4582 S46 1 ~ 5]6 83211 644 27 L~~J~S7B 
6O-tW 38 I 2461 1544 I 37 H09 1118 147 55029 I n S7 28 2127 1021 

10-79 37 [ ' 109~ I 3~ 46 -r 1631 28~~ [ 79~ I 24401 I 3270 -~ _ 1127 L,~16 
8(b 30 : - 362 8292 39 545 7156 628 7701 I 8155 28 390 mB 

-M'. 92 39882 2.31 9ã 1--35167- --2i9T is44 1 • 606993 r--lõ4 - 82 ! 3863,f [' 212 
Fem 70 , 38113 184 78 ---333;~- 234 1471 61430] 219 56 ' 38266 172 

Total r 16'2 r-'n995 ""Tos 176 68506 ""-257 1JÚS 1 1221296 271 1'" 148 1 76899 [ 192 

Tabela 28 - Cálculo de fisco relativo e intervalo de conrlilnça entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indirela, Angra dos Reis)( Área de Conlrole e Angra dos Reis)( Cabo Frio, no perfodo 

de 1986 a 1990 
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Área de Controle 
--~~-~ 

Cabo Frio 

: ~ 
3,32 

----
2,08 

20--29 ,O"".,16',._h- ,O",7,,',-- 3,90 0,23 0,74 2,36 , 0,17 0,74 
» -19 -1"-0,3s" 0,95 -T2,54--r -0,38" 1 0,74 .~ ~_.-1:45 ~l.-0,~4~rOjS 
40-49 0,40 0,80 1,62 0,45 ; ~,7~_, 1,26 I 0,51 1,06 2,20 

50-59 - 1- 0,66 1,13 1,94 L~ 0,65 I 0,96 1,41 I 0,63 1,07 1,82 
, 

50--69 0,88 1,38 2,16 0,82 i 1,14 1,57 i 0,92 +-~l~,S~O:-T' _,~,~43~ 

10-79 0,78 1,19 1,83 -I 0,75 2~~~ 1,43"-:]--D.71- 1,12 1 __ l--,-~ __ _ 
80> 0,72 1,15 1,81 0,71 1,02 1,44 0,70 1,14 1,88 

f' .... =_~O:..6~2'-!~O.,:8;ó3 .J2,10 - 1 O,6~ __ 0,76·--t--O;94-*"-r 0,81 1,09 i 1,46 

,~"~m~ .... ...:O~.~5~7 .... ...:0~.~79;..., 1,08 0,60 - 0,77* 0/)8- 0,76 1,06 1,49 

Total 0,65 0,81 ~I~~T' O:6S....- -0~7 .. ' - O,90"I.~:~~_~ ..J_...;1~.O=8'-Li --,'~.3=S'----J 

A análise no período de 1991 a 1995 (tabela 29) apresentou diminuição nos 

óbitos em todas as faixas etárias em relação ao período anterior. A fabm etária entre 

50 e S9 anos apresentou diminuição de 15%, na taxa entre 70 e 79 anos, observa-se 

diminuição de 13% e 23% menos óbitos na faixa etária acima de 80 anos. O sexo 

masculino apresentou diminuição de 13%, o sexo feminino 20% menos óbitos na taxa 

em relação ao período de 1986 a 1990. Cerca de 60% dos óbitos dos homens durante 

esse período no município de Angra dos Reis. Os resultados da análise de risco re lativo 

apresentam significância est atíst ica, que indica um fator de proteção para Angra dos 

Reis, quando comparados os óbitos do sexo masculino (p<O,OS) e o total de óbitos dos 

municípios (p<O,Ol) em relação aos municípios da Área de Controle (tabela 30). 

Tabela 29 - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade pOf doenças do aparelho 
circulatório por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no pe rlodo de 1991 a 1995. 

IPM ; J ~nnuzzi . OMS; Higioo, TN; DoI s.nto>. TR; X~vi er, DR: Da Silva,RM 
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1 246873 

215129 

142222 

266 ~5~8 1~5751~ 161 

Tabela 30 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Ârea de 

Influencia Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X cabo Frio, no períOdo 

de 1991 a 1995. 

~ 
~- ~ 

Área de Influência Indireta Controle ~o TümiiO~ ..... " ..... -I:::'; 
,.,! 'm"'" ...... ....... .. 0,05 0,81 ! 12,91 0,20 1,61 12,74 0,07 1,05 16,81 
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I~. · • • . ~ . ~ 
.~~ . -. . . 

, 
11).14 , ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ I . 

~~ ' -~,~ 
5,31 0,15 0.64 2,62 0,11 0,68 4,06 

i.l0 • 0.36 . 0.73 .16 ~ 0.64 I " ~ 

~~w 0.46 0.75 
. ~ "* 

.,,, 0,69 1,30 

ê, rr ' I~ 0.60 'O'" 0.81 1,34 

0,80 1,13 1.90 

-à~ .~~-
1,49 0,66 1.00 , 1.53 

~T 1,33 0.64 O." ' 1.53 
80' 

~ ~~'"I-;,i~; 
0,85 1,24 0,51 0,82 1,32 

r- :J. -I . 0.80 1.0' 

r~ 
, . 0,94' 0,55 0,76 1,05 

I ' I I ' i 0,78- 0,97-~ 
o período entre 1996 a 2000 (tabela 31), assim como no período anterior, 

apresentam diminuição na taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatôrio 

em todas as faixas etárias. Na população entre 50 a 59 e 60 a 69 anos ocorreu 

diminuição de cerca de 40%, na população entre 70 a 79 anos, e na população acima 

Ll!ite, TCS8; Da Silva, IPM; ]onnUlli, DMS; HiRino, TN; Dos Santos, 
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de 80 anos diminuição em torno de 35% em relação ao período anterior. A análise por 

se)(o também apresentou diminuição no número de óbitos em relação a 1991 a 1995. 

A ta)(a do se)(o masculino diminuiu 23% e o se)(o feminino, 15% menos óbitos. A 

análi~ de risco relativo apresentou resultados com significância estatística, que indica 

um fator de proteção para Angra dos Reis, quando comparados 0$ óbitos do se)(o 

masculino (p<O,Ol), óbitos femininos (p<O,05) e o total de óbitos dos municípios 

(p<O,Ol) em relaç~o aos municípios da Área de Controle e da Área de Influencia 

Indireta (tabela 32). 

Tabela 31 - Número médio de óbito~ e taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório por 100.000 habitantes no munidpio de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no perfodo de 1996 a 2000. 

Área de Controle Cibo Frio Á,..;1 de Innuênd. Indireta 

Obltos Pop\I~ Tal<i Óbitos PopuliÇio TiKJ Óbitos Populaçlo TiKJ 

Q-.4 1 I 12165 8 1 8574 ' 12 7 i 136034 5 I 1 12736 8 

o 2 138416 1.1 : O 125801 O 
2 I O 12205

1

' O 

.• ,[ .• , [ ."409" 
14 2 21725 "9 

243999 52 1" -iÕl ~' 20565--- 49 

5-9 .. gJ,,, 11390 L..~ O 8166 

~-~-t-~-- O 11251 O+;-_~ 8142 O I 3 144059 
15-15 I , 1 I 12313 I 8 I _ O 8441 O I 7 """, 152277 
20·29 2 21736 9 ; ~i-'+-·'~4~9;;63+-~,1i'~~3~61 264968 ' 

30-3i I 9 I" 19300 47 6 13258 45 126 

40-49 19 15224 125 14 10425 134 326 202172 161 ZO 15617 128 , 

"'~";;"I_~'~'+ 1 ~'~5~2~1 • ..:317 24 683~ J -351 542 125383 432 37 9405 393 

:~: -:: : ::: ,"i::: ~~'-:;:h ,::ir~ :i~ [ ::: :: ~-~t=· ~::: li~ 
1-,~,~,~f-""'3l:+I-""'::4ÕO-\'"'~9C'C:9+"--'4"6CL~~9~82:ctC4ê6~84~'-'7"-6"g:.L-':1:;5~'':5'~~5~OO:;2t- 38 951 3996 
r.M"'n""r--;'''U''''-600='o.,;t. r .. ,OO56<r~"'O"7c11 ---44249 242 1917 759841 252 119 63033 j ' 189 

Fem 74 59158 125 : 73 42898 182 1528 785806 207 , 87 53795 I 

To'tãrt"-i6â '( 119Ú7T"II'i4i' ''' 1 · "'18;;,t...,o87~i4~'+-~':;:12:;-,r;; 1,õ'";;,+,,,,,éó,,,,,",,o-rl,'Ó'''9T! -~206-r'i26828 . 

Tab~la 32 - Cálculo de risco relativo e inter'Jalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000. 
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I ~-.~.-.-.jt~~~"~·~d.'JI."fl!:"'~'!"~<~;·4'2"d.':"""~t~·ci-.'~lif~,~ .. !!..ÁJ".'~d~':"~C~O~"."~O."~_."'.,.._,-j..!""'~~4-;:~,~~,,:~F:-.ri°I :·_i.~~_ 
I' "eIs'" 'e' r • 'oi." ........ SUperIor .""'.. . "= .-

0-4 0.04 0.70 I 11,27 0.20 1,60 12.98 0.07 tOS 16,74 ... • • I 
1()'-14 . - - . - -

~~~";::1=;.;~'=~.:::~;.:;::t:~o,~,,!=+=~.~71Ç'.J.·t.i]l"O"4~."O'~6':1j-~.,:o:;~.-::06~~t~Jl~.O~1:1.1.~16:U 
1().-Z9 O,12 ! :3! • .!. 15,18 0,16 0,68 2,81 0,14 1,00 7,10 

1,;"'~"~=~=·~o.~'~7":1':"".!'~·03~'::t 1~,.~89~f::~O.~46~4:~O~.90~JI:'~1.~78~~::-· I~'::O.o;;'''' ooj-' "0":'",·6. f --ú-' ~ 
11""~'~t:~O~.4~7=1jO~.,~,c:,c:,~.8~'tj~2o.~4~'~~ªO.~7~7:i--:i'~.7~3=j:~0.s2 .. ~,~7 ! 1,83 I. SO-St 0,52 0,9(1 . I 1,56 0,50 0,7] I 1,08 0,49 0,81 1,32 

~"'"';!'!:t:O~·~60~t:O~.~9~'::J~1~.4~6c:t:!O~·~"C+~O~.8~Q~[2'j.l~':t~Q·~60~'1 0,91 1,39 f'1I)." 0,66 1,00 T 1,51 . 0,65 0,90 : \ 1,24 0,14 - 1,14 !_ ~74 _. 
~"""'~.,..~Q~'~";-;--t--;~Q~.84~.,, , 1.31 I 0,55 0,79 I 1,12 0,Ci2 0,98 1,55 

Mal 0.49" 0,65-' I 0,85" I O.SO-· 0,61" I 0.76" 0,63 0.83 1,0? _ 

r,~·~m;;~~Q~.';O~'J' :i0~.G~9~'=~O~'~"~'~rj0~.'~8~'~'j'jO'~60i:" :::::~O~.~76~·~·=CjOt,6~7;:tjO~.9~':-t- 1,1'; ~TouI ~S4" 066·' · 0,82" ~ 1 0.53" - [ 0,61" -·' 0,72" Jb,.O"'C7C'_LCO~",,-7 1,06 -
·,...o,M e " 1"«'1,(11 

Entre o período de 2001 a 2007 (tabela 33) ocorre incremento em Angra dos Reis 

em relação ao periodo anterior nas failCas etárias SO a 59, 60 a 69. 70 a 79 e acima de 

80 ano~, respect ivamente, 7%, 17%, S% e 19%. Na análise entre os se)(os, o:; óbitos no 

se)(o masculino correspondem a 55%. A análise de risco relativo apresenta resultado 

estatlstico significante e menor para o total de óbitos quando comparado com a Área 

de Influência Indireta (p<O,OS) e risco relativo significante e menor quando 

comparados as ~elCOS masculi no, feminino e total (p<O,Ol) com a Área de Controle 

(tabela 34). 

Tabe!.a 33 - Número media de óbitos e talCiI de mortalidade por doenças infecciosas e 

par3silárias por 100.000 habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no períOdO de 2001 a 2007, 

'", 
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M." 60. Rei. Are~ de In~~ Indim. Âre. de CoM,,, úbo f rio 

<)b;.~ I .... ""'" T.u ~ -'" T~ ... ~ - hlQ -[ Obil~ "opuI~ r T~~ .. I US(;3 I I 9'" \I • 142718 ] o 14910 o ... , O I 12891 O o 8835 OI , 145569 2T ~r 14828 O 

'-i~" o 12586 , O' O, 8701 O , lSOO52 1 O 14)73 O , 
lS-l! : I 1lS47 :' O 8932 01_ 7 157824 ~ I 'I 145)3 7 -

6 l~ 10-19 24712 , 1 16218 282648 , l , 26019 - 11 

32 I ,; I - - - -":-... " 7 21695 • 14356 28 91 256779 9 24219 " -... , " 17357 127 ! ~ 11558 \38 '" r-.--~ 17066 L3~ I 16 18'318 I ll1 

,!!:S9 ~ 10002 I~ ~_ 27 '1694 lSl \21 1.38192 177J <lA 11641 378 - - - --~i& 60·69 , 49 j ~}OO 94} 39 5202 ISO '" 8S!ib' g4~ " fJ S3 

~~1,,: , 48 _ "00.1'000 __ 5\ r - - • -- ---

_~~3~ 1740 ,,, 47074 200] , " 3329 1923 
, -_.~ -- -- _.-- --- ----

8(1). I 4G I 'J!IO 46'3) 42 1131 3715 I 850 17248 4986 &t 11'35 4269 

Mu nt l' 67991 172 101 48098 "2i01 r 18sO J"'" 806610 I 229 L_ 1-18 2S2~ 197 --- - --'.m " b[,':I4 2 140 , '1 45644 '" 1620 814VO 1" 101 16048 ' 1'1 

T'" 211 I 1349) 3 156 I 182 94742 I 192 I 3469 I 1640830 211 I '" 151286 I 168 

hbC'la ~4 - CálculO dt' rlKO rt'liJtlvo e intervalo de confi~nça t'ntre A.ngra dos Reis x Área de 

Inlluencia Indir@ta,AngradoiR@isXAreadeControlee Angra do~ Reis X Cabo frio, no periodo 

de 200\ a 2007. 

. ...... 

Doenças do Aparelho Respiratório 

A tabela 3S apresenta a talCa de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório por 100.000 habitantes para os municípios de Angra dos Reis, Área de 

leote, Tesa: Oa ~I.a , IPM, I.nnuw, DMS: Hlgmo, 

• 
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Influência Indireta. Área de Controle e Cabo Frio no período de 1986 a 1990. As faixas 

etárias de maior risco para mortalidade por doenças respiratórias incluem menores de 

S anos e maiores de 6S anos. Entre a faixa etária de O a 4 anos observou-se taxa de 193 

óbitos por 100.000 habitantes, entre os idosos de 60 a 69 anos a taxa foi de 203 óbitos 

por 100.000 habitantes, taxa de 915 óbitos entre 70 a 79 anos e 2.764 óbitos na 

populaçiio acima de 80 anos. A taxa no sexo masculino foi de 80 óbitos, 68 óbitos no 

sexo feminino e taxa total de 74 óbitos por 100.000 habitantes no município de Angra 

dos Reis. As análises de risco relativo não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes (tabela 36). 

Tabela 3S - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1986 a 1990. 

d.lnlluklda Indireta Cabo fria 

8534 
._. T 

7831 

1 14656 
---'-'---

2 11953 17 
_._,~,-,---,_ .. -

2 7480 ... , 

. . 

63 854 1221296 70 i 46 7"" 

Tabela 36 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no perlodo 

de 1986 a 1990. 
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i Área de Influência Indireta Área de Controle 
~ -u. .. - RIsco '--rumiti '- --umru --I ~ filSiõ'- [;mite · --, I , .... 

Inft" !DI ~ ! SUptrior Inferior MllMiYO SUperior Inferior i ~-_ ..... -_ .~ 

0,68 1,49 3,25 0,93 1,54 , 2,54 0,60 

0,05 0,86 , 113,78 I 0,29 . I. 2,41 20,OO~ , 

- - . 0)1 : 1,66 i 13,09 0,06 

cabo Frio 
iiÍsco -,.,.-- -'---------umlhi"-

flelallllo "' ...... --
1,22 2,48 

, , 

0,95 
, 

15,26 

0,06 0,92 .2:.4,74 j. - 0,22 ~ 1 --. 1, 75 - i -!3,91 0,06 I~'OO_ 16,06 
, 

0,04 0,39 0,06 15,84 -'-4,34 ; 0,08 , 0,59 4,33 0,99 

.: 0,18 _2~ _~~1_1 . ~,37 _J. 2'~~ .. J. _. 3,~~ ._ f- 0,2_~_ 1,4:_ 8,45 . _.~- - - .. 
0,36 1,28 I 4,54 ' 0,85 1,99 4,65 0,60 I 2,97 14,72 

' I 0,21 1,05 5,19 ' 1 0,23 " ! 0,73 ""T - 2)i - 0,22 1,07 5,29 

0,45 1.68 6,25 0,35 0,85 2,08 I 0,32 1.11 
, 

3,82 ; , 
0,81 2,12 5,56 0,68 , 1,28 ~L 2,42 1 0,47 1,14 2,81 
~ - _o 

__ ,_ .. ,_ ~O_ , 
---~- - ---, . 

0,68 1,65 4,03 0,67 1,25 2,35 0,59 1,52 3,96 , 

0,69 .. 1. 2,00 0j 0,7'..:l ,>:0C[-,,44 ~-
0---- , __ .---" "';Ó'J 1,18 0,74 1,24 , 

, Fem 0,66 1,20 2,16 0,76 1,13 1,68 
I'··--~ 

0,70 1,24 2,21 -- - .-- -
fi , ' -

. 
Total 0,80 I 1,18 1,76 I 0,82 I 1,06 I 1,39 0,84 1,24 1,83 
• <OOSe '· ~OOl p, p , 

No período entre 1991 a 1995 (tabela 37) ocorre diminuição no número de 

óbitos em todas as faixas etárias no município de Angra dos Reis, exceto na população 

entre 60 a 69 anos, que sofre incremento de 21% na taxa . 1\ população entre ° a 4 

anos apresentou diminuição de 61% na taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório. Nas populações de 70 a 79 anos e acima de 80 anos, a diminuição nas 

taxas foi de cerca de 23%. A taxa de mortalidade no sexo masculino sofreu diminuição 

de 30%, e 43% menos óbitos no sexo feminino em relação ao período anterior, os 

óbitos no sexo masculino corresponderam a 60% do total . A análise de risco relativo 

(tabela 38) apresentou resultado estatisticamente significante e menor (p<O,OS) na 

taxa total dos municípios comparando Angra dos Reis com os municípios da Área de 

Controle. 
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Tabela 37 - Número médio de óbitos e ta.a de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório por 100.000 habitantes no municipio de Angra dos Reis, Area de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1991 a 1995, 

~ - ---,c,c.=,,=dc~=,o,="---·A=,.c.·d=. c"'"=.cM=,,=,,,,",,,,=." --'Arn de Controle - ; -- - - ,.-bo F'-"-
0M0s J'oIMIIaçJo - I . Ta~ ! Óbllos~~"""'~~ ~~ç~~ioq::1T~_~~ç'~t'-~~~~~_~,~ •• ~,qjT'""Ç1=6~b~"~'I' ~.,~.~,,§,~ .. t:+=T~'~"Ç1 

0-4 7 9355 I 75 8 7556 I 106 ! 120 I 135875 88 ; 12 9835 224 

50-! O I: 10336 O O 7952 O I 7 j _ 143603 5 j 1 I --9~~- -- 10 
~1;;.C,~."I-~"O~-"'0~1;-;1~3+~SO+--1+-"8~5~7"5+"-:';;'"'-~4+~,",C64;;17 : 3 O 9744 O 

15-19 1 9478 12 ' O 7367 O 9 '. 131212 __ 7J A 8~56~'C j---,'11" 
20-29 1 16535 5 1 12300 8 28 2 45873 11 -- 2 I -16812- - 12 

.31 3 14958 20 2 10445 19 54 j 215129 25 I 3 I 14405 i 21 
40-49 I 4 , 8912 45 2 ' 7014 29 54 142122 

58T 1- ":' - 48",.-1- " '''2 I ~8{ ~ ~ 94027 " 87 so.st 3 5130 
60·69 7 2852 ! 245 6 3613 i 166 161 64104 ! 251 I 

~70-=,"'-i~,",,9+-,_'~2~88~' L, 1 ~'99~.t-_'~O+_~1800",+~5~5,,'~ ! _~2~',,2t-__ 28851 J 735 I 
80> 9 ; 422 2132 14 . 619 2261 199 9201 2153 - 25 44996 ) 56 27 ) , 36988 73 L 542 671620 1. 81 ) 

17 43:;00 39 21 , 3:;198 60 393 685892 57 

~ T01.1 I · 42 r' 88496 47 48 I 721B6 66 I 935 I 1357513 I 69 I 

4 

7 r 
8795 

5565 

45 
. ~ 

126 

8 3284 244 

9 I . ~13~35Ct-,,',,74c1 
13 467 2783 

40 j . 44422 90 
32 44226 72 

72 I 88649 81 

Tabela 38 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Area de 

Influêrlcia Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1991 a 1995. 

10--14 

Influência Indireta - ""''' 
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A taxa de mortalidade entre o período de 1996 a 2000 (tabela 39) também 

apresenta diminuição na taxa em relação ao período anterior, exceto na faixa etária 

entre 50 a 59 anos com incremento de 2%. A faixa etária entre O a 4 anos apresentou 

diminuição de 35%, 8% menos óbitos na faixa etaria entre 60 a 69, e 27% menos óbitos 

na população acima de 80 anos. O sexo feminino apresentou incremento de 5% na 

taxa e o sexo masculino, diminuição de 7% em relação ao periodo anterior. O cálculo 

de risco relativo apresentou resultados estatisticamente significativos para ambos os 

sexos (p<0,05) e para a taxa bruta do município (p<0,Q1) quando comparado Angra dos 

Reis com os municípios da Área de Controle (tabela 40) . 

Tabela 39 - Número medio de óbitos e taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de InfluênCia 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1996 a 2000 
Anll.'" dos Rej~ Áre .. dt Infl uênci .. Indireti Área de Controle I -(~-bo=>Crio:---- ' 

IWto. PopIJtaçilo .l r ••• , I Obitos ! PopobçSo r_.u Óblt", PopulaçJo r_u Óbito, Populaçlo Taoa 

0-4 "11165 49 ~ 8574 70 81 136034 i 60 9 12736 71 

s-g r-w 'o' l~J ., °1 _° _~66· 1 0 - 4 8&4161 3"r--1 -'12s'ao r- 8 
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I ZH9 1 11736 5 i 2: : 14963 I 13 ., 18 264968 lt 3 21725 14 
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40---49 4 15224 zn- 2 1- 10425 I 19. 71 102172 35 5 15617 32 

SO-Si 5 8512 S9 ! _ 5 ____ ~~~:-:;g..L'-. 9àT~5is3ã'3 72 r--6-r-9405 I ~ 
6Il--69 10 4453 , 22S 8 4724 i 169 189 79596 237 10 598J 167-
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!lO> 13 840 i 1548 18 982 1833 173 ' 15353, 1778 16 951 1682, 

uM~UW '--31 1: 60089 ( - 52 1: 3'4 44249 I n 1 ~ --STi 1_" 7S9~21 76 ~-37 -- -'s'3033T -ss 
24; 59158 41 23' 42898 54 ; 483 785806 61 36 63795 56 
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Tabela 40 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influênciillndireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis )( Cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000, 

Are. de lrlnutnd. Indireta .4.tU de Convole C.IIbo Frio 

.- .... ...... .- .... ....., ...... I .... I ...... .. - ....... ........ " •• 1000 ..... ... ~I'" ........ ....... ....... '''I 1<1000 
0,23 0,70 2,19 0,36 0,83 r 0, 25 
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- ~ om - --... " , 0,03 0,34 3,80 0,06 0,44 3,20 0,33 3,20 -- _ .•. -_.- , - - I I 1 ..... 0,10 0,69 4,88 0,13 0,54 2,21 0, 10 0,53 2,91 - - -..... 0,25 1,37 7,48 0,27 0,75 2,05 0,'2 0,82 3,06 ... " 0,23 0,80 2,77 0,33 0,82 2,01 0,28 0,92-1 3,02 
--~- ---~_ .. ~----

._-_ .. - - - ---... , 0,52 1,33 3,36 0.50 0,95 1,79 0,56 1,34 3,22 
- -- "' __ . --J-- -- - - - - -- - .. - - ---"79 0,61 1,28 2,67 0,66 1,13 1,93 0,52 1,06 I 2,14 

0,42- /--0,85 I -l,n - -
00> 0,50 0,87 

-f 
1,52 0,45 0,92 1,90 

T 
_ .... --. - - --- -

I - ) Mo. 0,41 0,67 1.1)9 0,47· 0,68" , 0,98" 0,55 0,88 1,42 
, 

". 0,.13 , 0,76 1,34 0 44" 066 - 0,99- 0,43 0,12 1,21 
~atal 

, , -- --------_._--
i 0,49 0,71 ' 1,02 0,51" 0,67" 0,88" 0,>6 , 0,80 1,14 

, (b t •• ... 
Entre o período de 2001 a 2007 (tabela 41), a talCa de mortalidade por doen(as 

do aparelho respiratôrio apresentou diminuição de 32% no numero de óbitos na fai)(a 

etária entre O a 4 anos, incremento de 10% na população entre 70 a 79 anos e 52% na 

faixa etária acima de 80 anos. A análise por sexo tambem apontou incremento em 

ambos, 2% mais óbitos no se)(o masculino e 17% a mais no sexo feminino. A taxa bruta 

do municlpio de Angra dos Reis sofreu incremento de 9% em relação ao período 

anterior. A análise de risco relativo apresentou resultado estatisticamente significante 

menor (p<0,05), indicando fator de prote(ão quando comparado 11 taxa bruta de 

óbitos por doenças do aparelho respiratório entre Angra dos Reis e os municípios da 

Área de Controle (tabela 42) . 

• 1 IPM, J ~nnu,". DMS; H' girlo. TN. Do!.S-antOl. TR, ~;;tVoer . " , 
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Tabela 41 - Numero médio de óbi tos e taKa de mortalidade por doenças do aparelho 

l e~pirat órlo por 100.000 habitantes no munlClplo de Angra dos ReIs. Área de Infh,;encia 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 2001 a 2007 
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hbela 42 alculo de risco relõuivo e intervalo de confiança entre Angra do~ Reis X Árca de 

Influência Indlff'ta, Angra dO$ Reis. X Área de Controle e Angra dos ReiS X Cabo FilO, no peróodo 

de 2001 a 2007. 
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Causas Mal Definidas 

A tabela 43 apresenta a média de óbitos e a taxa de mortalidade por causas mal 

definidas por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1986 a 1990. Observa-se média 

de 1 óbito por causas mal definidas nas faixas etárias de O a 4 anos, 30 a 39 anos, 50 a 

59 anos e 60 a 69 anos e 2 óbitos de média na população acima de 80 anos. Ambos os 

sexos apresentaram média de 3 óbitos por causas mal definidas no período. O cálculo 

de risco relativo (tabela 44) apresentou resultado menor (p<O,Ol), que indica fator de 

proteção, para o município de Angra dos Reis em relação à Área de Influência Indireta 

quando observadas a taxa bruta e a análise por sexo. Em relação à Area de Controle, o 

resultado do risco relativo apresentou resultado menor (p<O,Ol), com significância 

estatística na faixa etária acima de 80 anos, sexo masculino, feminino e a taICa bruta do 

município (p<O,05). Quando comparado Angra dos Reis com Cabo Frio, observa·se 

fator de proteção com valor do risco relativo menor e maior signíficància (p<D,01) nas 

fa ixas etárias de O a 4 anos, 60 a 69 anos, acima de 80 anos, sexo masculino e feminino 

e taxa bruta do município. 

Tabela 43 - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade por Cõlusas mal definidas por 

100.000 habitantes no munldpio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo Frio no períOdO de 1986 a 1990. 

L"it~, TCSB; Da Jil~a, IPM; Jannull i, DMS; Higino. TN; Dos S~nto" TR; Xa~,,,r, DR: Da Silva.RM 
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Tabela dd - Cálculo de rj~co relativo e intef'llalo de confiança entre Angra do~ Reis X Área de 

Innuência lndirela, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no periodo 

de 1986 a 1990, 
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Entre o período de 1991 a 1995 (tabela 45), o mumcípio de Angra dos Reis 

apresentou incremento no número de óbitos por causas mal definidas nas faixas 

.etárias ° a 4 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 70 a 79 anos, que apresentaram 6 óbitos 

de média no período. a faixa etária acima de 80 anos apresentou 7 ôbitos e a 

população de 60 a 69 anos, média de 8 óbitos, O sexo masculino representou 62% dos 

óbitos registrados nesse período no municípI O de Angra dos Reis, Nesse período não se 

observa resultado estatisticamente significante no cálcu lo de r isco relativo (tabela 46) , 

.. 



• 

~, 

10-14 

""19 
20-29 

,.." ..... , 

fladr50 da mortalidade da população circunvilinna à Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto / 1986 a 2007 

Tabela 45 - Número médio de óbitos e ta ~ a de mortalidade por causas mal definidas por 

100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influencia Indireta, Área de 

Cont role e Cabo Frio no período de 1991 a 1995. 
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Tabela 46 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Innuência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1991 a 1995. 
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A tabela 47 apresenta os dados entre o período de 1996 a 2000, onde ocorre a 

diminuição de óbitos para a faixa etária entre O a 4, 50 a 59 e 60 a 69 anos, que 

apresentaram, respectivamente, 4 e 7 óbitos de média no período. A fahca etária entre 

40 a 49 anos apresentou incremento de 16% no período. O sexo masculino apresentou 

diminuição de 7% em relação ao período anterior e representa 68% dos óbitos totais. 

A análise de risco relativo para a Área de Influência Indireta apresentou resultado 

menor e estatisticamente Significante no sexo femini no (p<O,OS) e na taxa bruta 

(p<O,Ol). A comparação entre Angra dos Reis e a Área de Controle apresentou 

resultado menor com significância estatística no sexo feminino (p<O,05 ) e na taxa 

bruta (p<O,Ol). Em relação a Cabo Frio Angra dos Reis apresenta fator de proteção com 

resultado da análise de risco relativo (tabe la 48) significante para o sexo feminino e 

taxa bruta do município (p<O,Ol). 

Tabela 47 - Número médio de óbitos e ta~a de mortalidade por causas mal definidas por 

100.000 hab~antes no munidpio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 
Controle e Cabo Frio no período de 1996 a 2000. 
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Tabela 48 .. Cti!culo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angril dos Reis X Cabo Frio, no periodo 

de 1996 a 2000, 
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No período de 2001 a 2007 (tabela 49) ocorre diminuição no número de óbitos 

em todas as faixas etárias, a maior média observada ocorre na populaçilo acima de 80 

anos, com 3 óbitos de média, seguida das faixas etárias de 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 

60 a 69 anos e 70 a 79 anos com 2 óbitos de média , Apenas o sexo feminino 

apresentou incremento no período, cerca de 25% mais óbitos que no periodo anterior, 

O cálculo de risco relativo (tabela 50) nesse período apresentou significância 

cstatística, quando comparada Angra dos Reis com os municípios da Área de Influência 

Indireta apenas no sexo feminino (p<O,OS ) e na taxa bruta dos municípios (p<O,Ol). A 

comparação entre Angra dos Reis e os municípios da Árei! de Controle apresenta 

resultados menores, que indicam fator de proteção, no sexo feminino (p<O,Q5) e na 

taxa bruta dos municípios (p<O,Ol). Em relação a Cabo Frio observa-se elevada 

significància estatística e resultado menor na análise do sexo feminino e na taxa bruta 

total dos municípios (p<O,Ol). 
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Tabela 49 - Nümero media de óbitos e taxa de mortal idade por causas mal definidas por 

100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta. Área de 

Controle e Cabo Frio no período de 2001 a 2007. 

Tabela 50 - Cákul0 de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Álea de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angril dos Reis X Cabo Frio, no pedado 

de 2001 a 2007. 
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Afecções do período Perinatal 
• 

A tabela 51 apresenta a taKa de mortalidade por Afecções do Período Perinatal 

por 100.000 habitantes segundo o município de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1996 a 2000. Os resultados para 

os óbitos por Afecções do Período Perinatal apresentam dados somente do período de 

1996 a 2007 por conta dos dados do SINASC (Sistema Informação de Nascidos Vivos), 

que apresenta registros de nascímentos, ou seja, o denominador do calculo somente a 

partir do ano de 1996. 

A população entre O a 6 dias de Angra doS Reis apresentou laKa de mortalidade 

de 1.032 óbitos por Afecções do Período Perinatal no período de 1996 a 2000, cl 

população entre 7 e 27 dias apresentou taKa de 406 óbitos : na faixa etaria entre 28 a 

364 dias, a taxa foi de 37 óbitos por 100.000 habitílntes. A taxa bruta municipal foi de 

1.457 óbitos no período de 1996 a 2000. O cálculo de risco relativo não apresentou 

diferenças significantes no período analisado (tabela 52). 

Tabela 51- Numero médio de óbitos e taxa de mortalidade por afecçães do período perinatal 

por 100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo Frio no período de 1996 a 2000. 
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Tabela 52 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angril dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000. 

No período entre 2001 a 2007 (tabela 53), a taKa de mortalidade por Afecções 

do Período Perinatal em Angra dos Reis apresentou diminuição de 50% no número de 

óbitos e 46% na taxa da população com faixa etária entre O a 6 dias. Na população 

entre 7 e 28 di'1ls ocorre diminuição de 54% nos óbitos e diminuição de 51% na taxa de 

mortalidade. A população entre 28 a 364 dias apresentou taKa de 79 óbitos por 

100.000 habitantes, um aumento de 100% na taxa, contudo o número de óbitos 

aumentou em apenas 1 caso no período. A anál ise de risco relativo não apresentou 

diferenças estatisticamente significantes no período de 2001 a 2007 (tabela 54). 

Tabela 53 - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade por afecções do período perinatal 

por 100.000 habitantes no munidpio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo frio no período de 2001 012007. 
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Tabela 54 - Okulo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influ~nda Indireta, Angra dos Reis )( Área de Controle e Angra dos Reis )( cabo Frio, no perfodo 

de 2001 a 2007 . 

""' .... , 
~bo frio , -' '- ' ..... ' ... 

• , 
0,31 0,67 , 1,41 0,29- O,SO· 0,85- , 0,37 0,71 I,~ , 1,38 ... - , , 

~' 
, 

~ 
0,30 1,S4 7,93 0,27 0,67 1,66 0,30 0,97 3,18 

0,11 1,23 ! 13,59 0,24 1,02 4,36 0,21 2,33 25,72 

~ 
, 

-~ 0,81 1,55 0,36- I ! 0,46 - ",79 ' 1,38 

~ 
Anomalias Congênitas 

A tabela S5 apresenta a taxa de mortalidade por Anomalias Congênitas por 

100.000 habitantes segundo o municipio de Angra dos Reis, Área de Influéncia 

Indireta, Área de Controle e Cabo frio no periodo de 2001 a 2007. Os resultados para 

os óbitos por Anomalias Congênitas apresentam dados somente do período de 1996 a 

2007 por conta dos dados do SINASC (Sistema Informação de Nascidos Vivos), que 

apresenta registros de nascimentos, ou seja, o denominador do cálculo somente a 

partir do ano de 1996, 

A população entre O a 6 dias de Angra do Reis apresentou taxa de mortalidade 

de 221 óbitos por Anomalias Congênitas no periodo de 2001 a 2007. A popUlação 

entre 7 e 27 e entre 28 a 364 dias apresentou taxas de 111 óbitos por 100.000 

habitantes. A taxa bruta municipal foi de 406 óbitos no período de 2001 a 2007_ O 

cálculo de risco relativo n30 apresentou diferenças significantes no período analisado 

(tabela 56). 

Tabela 55 - Número médio de óbitos e talla de mortalidade por anomalias congênitas por 

100.000 habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo Frio no periodo de 1996 a 2000_ 

MII1II dos ReIs ! ÁrI! .. de InRuend.. Áru de Cot'ltroll! 

: ~-.,.","" ...... ", ... ,,-~~--+;~~~ 
c.bo Frio 

~ Lhu I Óbito, ~ TIU Oww. Popu~o TIau I Obkm j ..... '<10 I 
2713 221 ! 2 1782 112 ' 48 -- 28733 167 "4-; 2584 ; 155 

,2713J .oU,.lcJl __ --"O+---'1"'''::2 O 16 -28133 1<-56 T -- 1" ---C'"S""'--ll _',,39".j 
~, , 

28733 
I 

87 3 I 2584 116 

-,o,i] , si ~ ~' ~ 

28733 2584 310 

Leite. TC5B; Da Sil_a, IP M. Jann ull i, OMS; Higi no. TN; Dos SJnl0S, TR; Xavier. DR; Da Silva,R M 
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Tabela 56 - Cákulo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000, 

I Aru de lnflu,"d~ Indlret~ 

-- --- j ~T~ l_s~ i 
Il-idl.u 0,40 i 1,97 9,74 

::'~_ ----- ~ -~- -~~~-I--~-:~-
, 

0,21 1,97 18,92 
--j~o--j -, , -" +",- -

ToUl 0,67 2,40 I 8,60 
"p<O,CIS e "p<O,O I 

..... , ........ 
0,57 

0,58 

Are~ de Controte úbo Frio - [ - ..... tnferiof 11...... .J- SUperior 

--o,1i--t--- i~-321----2,4-7 -- -;-- 0,53 -T-l,31--- --- 3,25-

A tabela 57 apresenta a taxa de mortalidade por Anomalias Congênitas no 

período de 2001 a 2007. Em Angra dos Reis, a taxa na população entre O a 6 dias 

apresenta o mesmo número de óbitos que no período anterior e diminuição de 8% na 

taxa, ocorre diminuição de 1 óbito na média na população entre 7 e 28 dias, o 

suficiente para diminuir a taxa em 29%, na faixa etária entre 28 a 364 dias incremento 

de 1 óbito na média e 43% na taxa de mortalidade por 100.000 habitantes. A taxa 

bruta do município de Angra dos Reis apresentou aumento de 17% em relação ao 

perfodo anterior, o que representa incremento de 1 óbito na média . A análise de risco 

relativo n30 apresentou diferenças estatisticamente significantes no período de 2001 a 

2007 (tabela 58). 

Tabela 57 - Número médio de óbitos e ta)(a de mortalidade por anomalias congênitas por 
100.000 habitantes no municipio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 
Controle e Cabo Frio no período de 2001 a 2007. 

, .. '" ,., , .... 

Áre~ de Inflllfndit 
.4IU de Com:roIe ! , 

il , 
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Tabela 58 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 2001 a 2007. 

, Área de Influfncia Indireta A~a de Controle ~bo Frio 
" - UmIt; · ~"-1itsco --- u'"Iti"-~ ullid",-~---ihco --- --limite - "---

I I 
_. .... ........ 

h,1eo !oi ........ .. ~'"' ......... ....... -"" -- .. ... I ,,-"- - , -_._- •...• 
0-6 dias 0,31 1,23 4,92 0,43 1,00 2,31 0,43 

, 1,40 4,58 -_ ..... r--- _._-- --~ r "-" 

7-27 
~---T- --~~-

" " L O,2' 1,29 5,62 0,16 1,17 8,28 .'" , -"""--~-"""-~- --_ .. -
21-364 I 

, .... 0,28 2,46 22,03 0,38 1,07 3,01 0,35 1,56 6,94 

0,60 . t ---l,8S- " - _._. - -'- _. __ . -
""--~T -

-- --- _._-
T ... , 5,71 0,59 1,06 1,92 0,61 1,40 3,23 
• • •• p 0,0, e P<(},(} ! 

Outras Causas do CID 

A tabela 59 apresenta a taxa de mortalidade por todos os outros capítulos do 

CID por 100.000 habitantes para os municípios de Angra dos Reis, Área de Influência 

Indireta, Área de Controle e Cabo Frio no período de 1986 a 1990, As faiKas etárias de 

maior risco para mortalidade pelas outras causas do CID incluem a faixa etária de O a 4 

anos com taxa de 45 óbitos por 100.000 habitantes, 50 a 59 anos, taxa de 69 óbitos 

por 100,000 habitantes, taxa de 366 óbitos entre 70 a 79 anos e 1.382 óbitos na 

população acima de 80 anos. A taxa no sexo masculino foi de 45 óbitos, 39 óbitos no 

sexo feminino e taxa total de 42 óbitos por 100.000 habitantes no município de Angra 

dos Reis. A análise de risco relativo (tabela GO) entre Angra dos Reis e os municípios da 

Area de Influência Indireta apresentou resultado estatisticamente significante e menor 

(p<0,05) para o!> óbitos do sexo feminino e a taxa bruta do município. A análise de risco 

relativo entre Angra dos Reis e a Area de Controle apresentou resultado 

estatisticamente significante e menor na faixa etária de 40 a 49 anos (p<O,Ol) e 70 a 79 

anos (p<0,05), resultado significativo menor (p<O,OS) quando comparado à taxa bruta 

entre os municípios. 

Leite, TeSB; Da Silva, IPM; Jannull i, DMS; Higino. TN, Do~Santo" TR; XaVi er, DR; Da Silva,RM 
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Tabela S9 - Numero m~io de óbitos e talGl de mor1alldade por outras causas do CID por 

100.000 habitantes no munidpio de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo Frio no perfodo de 1986 a 1990. 

~ 
~ 
>o-n 

...,..-
"H .... 
... " 
." 

~ 

Anan liioi 11'" A.tft de COntroM """rio 
~ ....... ~ ~~T.U ~ ~ 'T. 

,'ú _ . ....... -

: j 6 ~ ': 

, ,o, 

Ta-mm --im- 12 , 82iS 12 O 

1 

~ r :: 11 " . i:m . ~ -
3 , 24 

""~ " To 183778 ., • 11953 " 
'< r'~ 122748 64 4 "80 SJ ., 

3 4374 " 5 4582 ' 09 ,O< 832 ll 125 ... , lO' , 2461 203 7 3,., " 1 '" 55029 m • 2727 14' 
4 109' '66 , 1631 I '" ". 1440' '" 

, 1127 166 , ,., 1382 2 '" '" " 1701 1182 4 ,,. 1026 
. 

~ 
,,.,, 

~ To *, I 40' T, * " 
"'" I- S1 

" " " 68S06 S4 80' 1221296 66 " 76899 SJ 

Tabela 60 - Cálculo de risco relativo e intervalo de con fia nÇél entre Angra dos Reis X Area de 

Influência Indire ta, Angr.ll dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X cabo Frio, no período 

de 1986 a 1990. 

i ü~ 
12,33 , 

. I ' ,92 
1,80 

~ 

• ..:,,,,876 - --I 
1.13 . _.-

, 1 27 , ' 
2,25 

-

I 2, 57 
,-+---- --

2,54 , -- ---.. 

I 1,20 , 
1,04 

~---
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No periodo entre 1991 a 1995 (tabela 61), o número de óbitos no município de 

Angra dos Reis sofreu incremento de 18% na população entre O a 4 anos, de 20 a 29 e 

70 a 79 anos SO% e 233% mais óbitos na faixa etária entre 40 a 49 anos em relação ao 

período anterior. A população entre 50 a 59 anos e 60 a 69 anos apresentou 

diminuição de 15% na taxa de mortalidade por outras causas do CID. A taxa de 

mortalidade no sexo masculino sofreu incremento de 24%, os óbitos no sexo 

masculino corresponderam a 53% do total, A análise de risco relativo (tabela 62) 

apresentou resultado estatisticamente significante e menor (p<O,05) na taxa do sexo 

masculino e na taxa bruta do município (p<O,Ol) comparando Angra dos Reis com os 

munidpios da Área de Influencia Indireta. Em relação à Área de Controle, a análise de 

risco relativo apresentou resultado estatisticamente significante e menor na faixa 

etária entre 50 a 59 anos, em ambos os sexos e na taxa bruta municipal (p<O,Ol). 

Tabela 61 ~ Numera médio de óbitos e taxa de mortalidade por outras causas do CID por 

100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Area de 

Controle e Cabo Frio no período de 1991 iI 1995. 

88496 53 72186 68 975 1357513 

69 

72 

LeIte, fCSB; Da Silva, IP M; Jannulli, DMS; Hlgino, TN, Do, Santos, TR; Xavier, DR; Da Sllva.RM. 
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Tillbelill 62 - CJkulo de fiKo relilltivo e interVillIo de confiilllÇiI entre Angra dos Reis X Áreil de 

Influênciillndiretil, An8fil dos Reis X Areil de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1991 a 1995. 

Are. d. Inftulndllndlreta Ar .. d. Contro" C.bo frio 
' ~';r. 

~ --1 
UM .. ·~-.- -- .- - .- -- --" ...... .. ••• I 5 , 1100 IJIII_'" ....... 111"11'111 11.""01 _.~ s..", ..... -.. I 0,50 0,90 1,63 0,69 1,05 1,GO , 0,47 0,82 , 1,41 .. , T , , < I , , , , , ~ I ~ .~ 

, " 

10-1" 0,22 1,29 7,70 , 0,34 1,08 3,50 0,16 I ~ 0~? 1 3,17 • , , 
... u 0,39 1,23 3,88 T 0,63 1,36 2,94 0,39 1,17 3,48 " 
,~ .. 0,36 0,63 1,07 , 

0,69 1,05 1,58 0,43 0,73 , 1,24 .... -r O," ' }' Õ92 1,61 T 0,49 D,':,~ 1,03 L:_~~.~j:· _LO,48"-1 0,76" - ~ ... , , 0,68 1,12 1,83 0,77 , 1.06 1,47 0,64 ' 1,01 1,58 ..... 0,25 0,47 0,89 " r 0,25" 1~,41" 072 u O,17u T O,32 u 1 ~57" _ 
,- ~ 00 -..,., 0,52 0,84 1,37 0,47 : 0,68 0,39"' 0,61 "' 098-, , 

, - " 0,56 • I ... " 0,93 I," 2,36 0,68 0,94 1,31 0,86 1,34 ... 0,90 1,47 2,40 0,86 1,22 :

T 
1,73 . __ 0,99 1,73 3,01 - '~ 

0,61·-.. 1, ó,7j.: - 0,8~ O,71:~ 1 - =1. 0,61"' O,.' 0 ,99- 0,56-- 0,89·· , 
~~~"'. on" 088" - 0,60 0,78 1,02 0,56" o,n u 091" 

0:64" -I 0:73" I 0:83,", 
, ,- 0,65" 0.7." 093" 060" 0,7p· 1 0,84--, , 

, .. pcO,05 e ~.Ol. 

A taxa de mortalidade entre o perlodo de 1996 a 2000 (tabela 63) apresenta 

diminuição de 53% na taxa em relaç30 ao período anterior na faixa etária entre O a 4 

anos e 20 a 29 anos. A failCa etária entre 50 a 59 anos apresentou incremento de 83% e 

incremento de 60% na faixa etária entre 70 a 79 anos. O sexo masculino apresentou 

diminuição de 2% na ta ... e o sexo feminino, Incremento de 10%. O cálculo de risco 

relativo (tabela 64) apresentou resultados estatisticamente significativos e maiores, 
, 

que indicam exposiç30 para a faixa etária de 40 a 49 anos (p<O,Ol) e para a faixa etária 

de 70 a 79 anos (p<O,01) quando comparada Angra dos Reis com os municlpios da Área 

de Influência Indireta, Em relação à Área de Controle, a faixa etária de 30 a 39 anos 

apresenta resultado significativo men()( (p<O,05), que indica fator de proteção para 

Angra do Reis e fator de exposição quando observada a faixa etária de 70 a 79 õJnos 

(p<O,Ol). A comparação entre Cabo Frio e Angra dos Reis apresentou resultado 

estatisticamente significa nte e menor (p<0,05) na failCa etária entre O a 4 anos e 

resultado estatisticamente significante e maior (p<O,Ol) na faixa etária entre 70 a 79 

anos. 

, ' Kav.er, OR; Oa ~lva,IIM 
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Tabela 63 - Número médio de óbitos e taxa de mortalidade por outras causas do CID por 

100.000 habitantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 

Controle e Cabo Frio no período de 1996 a 2000. 

"'"Ira dos ReIs 1 Áfei di! Influfnda Indlrda ! Áfea de Control.! . Cabo Frio 

:g -. : ~":l,,':[á L''i%l Ó"1 1 "'":::jh;~ ~'"~":::: t '''i~t Ó·'; 1 "'::: l"~: 
10.14 ! 1 i 11251 9 i ° 8142 ° : 8 144059 6 i O , 12205 ° 
15·19 1 ! 11313 8 _.~ 1 . _ 8441 .. !. 12 l 14 152277 : 9! - 1 1--12400 I --i-
m91--·---3-'2m6- ~'14 -- - T -- -i4963~- 13 : - 39 ' -264968--- "15 0

- - 3 ' 21725 '-14 
»19 4 i 19300 5 --. __ ... __ n_~_,._ .. _ ~ ... _ ...... ___ .0._ . . _ -'6 -- ---+---~ 

. __ .__ \ ___ ~_~ _!!_2.~~_i 38[. _90 _~~3_~~.l_~?J __ ~~~~5.J _~~_ 
40.49 10 15224 66 4 -- 10425; 38 : 112 : 202172 ; 55 : 8 15617 51 
5õ:S9 ,--- ~ r.~ __ 8512 ~}06--_- 6-t-6835 -'-'sst-1sot 125383 ' --i20( -14 - ---940S -- 149 

6O-6!t : 8 4453 180 ! 11 4724 233 217 79596 273 : 16 5983 267 
- ro:~T 1i l- ----2063- --áj3! _ 13 2636 493 , 230 , _ 43390 __ ~3~J_ 14 -- 26~;'2 528 

:: t~f: ' ::: ':':::::, ~~: 10:, ~:~;::: 1l;~ ! :::~:! i '0: 
lotal ' j -67 -Ü9247 56" - '55!"'-87147 -' 61 ~- 1076 1--1545647 -- 70-: 79 " i2682i1" . 62 
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Tabela 64 - Cálculo de risco relativo e intervalo de confiança entre Angra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X Área de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio, no período 

de 1996 a 2000_ 

Área de Influência Indireta Área de Controle 
, 

Cabo Frio 
-- - - ---

-- lU"" I Umhe - ,,~ '"'" Umõ\:e ''''' ""''" ..... 
""'" ...... "'- ..... " ..... Sup."ior Info,rior ReIMi'oo Superior 

- -- --- --_._- - , -.. 0,42 0,91 1,96 0,61 1,05 1,80 0,28* 052- 097-

1 
• • - -- - ,,--_ .. 

~6~ ---r 34,93 S-9 0,26 2,48 23,80 0,54 1.80 _ .. 5,99 0,38 
,--- _.~_ .. _-

--~-

10.1. 0,25 2,41 23,18 0,35 1,14 3,69 0,36 3,46 33,26 
-

I 
- .--.. -- ,, ---- -- - - - ---_ .... -- -

15-19 0,26 0,81 2,52 0,55 1,26 2,90 0,36 1,12 3,48 
, - ----- -- - - -

20-29 0,52 1,19 2,75 0.60 1,03 1,76 0,51 1,05 2,18 
- -

"LO." '.' 
----- _ -. ~~~L:J- -- .. - , ... _------, .. _--- _ .... _ .. - - - --- - --..... 0,62 039* 061* 0,97* 0,40 0,71 1,25 , , 

----- - --_ .. - ---- _._-_ ...... ---.," 1,28~ , 220·· 3,76" i 1,05 1,40 1,86 0,94 1,42 2,14 • - .... _- .. _--

2,08 ! 0,75 1 -
"''' 0,83 1,32 1,01 1,37 0,55 0,80 1,17 
---- .. - ---, - _ .. _-- --_ .. _ .... + .... _ ........ -... -- _ .. ---,--, .• - _ .... _~_._.-- - -- _ ..... _ .. _~- . . .. _----... --

"". 0,60 0,89 1,33 : 0,59 i 0,81 1,10 0,52 0,75 1,10 
- ---

2,51·'- r 1:41"--1" 1,74" 
- -

70-79 134** 183" 215*· 1,17" 1,59" 2,16u , , , 
- -_ ...... ~ .. _-- ... _--. - .. _~_ ...... -- -

110> 0,95 1.38 2,02 i 0,93 I 1,23 1,62 0,78 1,13 1,65 _ •.. _. -- ---- t ---r - , --- - ' " -_ .. _ .. ---_.-

0,94 lÜ6 -.... 0,72 0,90 1,12 , 0,78 0,91 1,06 0,77 
-- - --- -- ,--_ .... . _--- ---' -- , , - -_ ........ . _-, 
F~ , 0,89 1,13 1,42 0,81 0,94 1,10 0,83 1,03 1,26 
- .. _-- _ .. _-- --- • 

1;17 I -- - -- _ .... _- ------ - t - --_ ...... 

'Oh' 0,85 1,00 0,83 0,93 1,03 0,85 0,98 , 1,14 
• (),OS e" ().()1 
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Entre o período de 2001 a 2007 (tabela 65), a taxa de mortalidade por outras 

causas do 00 apre5entaram incremento em boa parte das faixas etárias estudadas, as 

maiores ocorreram na população entre 60 a 69 anos, 92%, 1S a 19 anos, 88%, e acima 

de 80 anos com, 72%. A. maior diminuição na taxa ocorreu na fabca etária entre 20 a 29 

anos e entre O a 4 anos, com cerca de 40% menos óbitos. A. análise entre os sexos 

apresenta incremento de 38'J6 nos óbitos do seKO masculino e incremento de 18% no 

sexo feminino em relaç:lo ao período anterior. Os óbitos masculinos correspondem a 

54%. O cálculo de risco relativo (tabela 66) entre Angra dos Reis e Área de Influência 

Indireta apresentou resultados estatisticamente significantes e menores (p<O,OS) para 

o sexo feminino e na taxa bruta do município. A análise de risco relativo entre Angra 

dos Reis e a Área de Controle apresentou resultados estatisticamente significantes e 

maiores que indicam exposição nas fa ixas etárias de 40 a 49 anos (p<O,01) e 60 a 69 

anos (p<O,Ol ) e resultado estatisticamente significante e menor na taxa bruta do 

município (p<O,OS). A analise de risco relativo entre Angra dos Reis e Cabo Frio 

apresentou resultado estatisticamente §ignificante e maiores Que indicam exposição 

nas faixas etárias de 40 a 49 anos (p<O,Ol), 50 a 59 anos (p<O,Ol), sexo masçulino 

(p<O,Ol), taKa bruta do municlpio (p<O,Ol) e nas faixas etárias de 60 a 69 anos (p<O,OS) 

e acima de 80 anos (p<O,OS). 

Tabela 65 - Número médio de óbitQS e taxa de mortalidade par outras causas do CIO pai 

100.000 habllantes no município de Angra dos Reis, Área de Influência Indireta, Área de 
Controle e Cabo Frio no período de 2001 a 2007. 
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Tabela 66 - Cálculo de risCO relativo e intervalo de confiança entre AnKra dos Reis X Área de 

Influência Indireta, Angra dos Reis X ÁrE"a de Controle e Angra dos Reis X Cabo Frio no periodo 

de 2001 oi 2007. 
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CONCLUSÕES 

Assim como nos trabalhos anteriores, os resultados indicam a não existência de 

alteração do perfil de mortalidade por neoplasias ou malformações congênitas no 

município de Angra dos Reis quando com~rado às demais áreas de estudo. 

Este trabalho prOCurou apontar as diferenças entre a mortalidade por 

neoplasias em Angra dos Reis em relação às demais áreas de e$otudo. Para isso é 

necessário observar como se comportam as demais causas de mortalidade, já que 

outros fatores e causas de mortalidade pod@m interferir no quadro de mortalidade 

e incidência das neoplasias. 

A análise de óbitos por neoplasias pode apontar algum desvio anormal do 

padrão de incidência e mortalidade oriundo de uma fonte de exposição Que por 

ventura venha a gerar o agravo. Contudo, O avanço da medicina e novas têcnicas 

de tratamento para o Câncer podem limitar a análise de mortalidade por 

neoplasias, adotando caráter de avaliação da qualidade do serviço de saúde e 

disponibilidade de tratamento. 

A análise dos mapas para neoplasias deste estudo, por exemplo. apontam para 

municipios pequenos que, muitas vezes, não dispõem de assistência adequada ao 

diagnostico precoce e tratamento do câncer. Entretanto, não se pode afirmar que 

apenas a assistência esteja ligada à elevada taxa de mortalidade por neoplaslas em 

municipios de pequeno porte. Estudos mais apurados devem ser realizados para 

apontar essas carências, e a metodologia de análise aplicada neste trabalho pode 

criar equívocos de interpretação dado o "N" da população e a possivel flutuação 

aleatória do indicador. Também ficou evidenciado no mapa e nas análises que uma 

área altamente industrializada ao norte da Área de Controle desse estudo 

representa uma região mais propícia à mortalidade por neoplasias, por conta dos 

modos de produção e comportamento de sua população. 

Os demais caprtulos estudados do CID apontam fatores de proteção e 

exposição pa ra Angra d05 Reis. 

l eite. T~. O. S.M., IPM; lanll""i. OMS; Hili!;no l N, Ooi S.nlos, TR; Xi!IVI"r. UR. O. S.Iva ,RM 
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05 óbitos por causas externas apontam para possível maior exposição em 

Angra dos Reis quando comparada com Cabo Frio e proteção quando comparada 

com a Área de Influência Indireta e Área de Controle . Na primeira, relacionado ao 

espaço geográfico no qual são constituídas as cidades de menor porte, vizinha s de 

Angra dos Reis; na segunda, por conta da distribuição dos óbitos que ocorrem em 

uma população volumosa dado o efeito oriundo das caracteristicas de um estudo 

ecológico. 

Nas doenças Infecciosas e Parasitárias, Angra dos Reis apresentou fator de 

proteção em relação a Cabo Frio, o que pode indicar um melhor serviço de 

saneamento e serviço de saüde. 

A mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório apresentou fator de 

proteção para a Angra dos Reis em relação às áreas estudadas. As doenças do 

aparelho circulatório são as principais causas de mortalidade do pa is e estão 

intimamente ligadas ao modo de vida das pessoas e ao perfil da população. 

As doenças respiratórias apresentaram fator de proteção em relação a Cabo 

Frio e à Área de Controle. Os principais grupos de indivíduos expostos a óbitos por 

doenças do aparelho respiratório são as crianças menores de 5 anos e os idosos 

acima de 65 anos. Fatores de exposição como a poluição devem ser considerados 

na análise de mortalidade por esse agravo. Aparentemente, Angra dos Reis não 

apresenta fatores que exponham as populações idosas e infantis à mortalidade por 

esses agravos. 

As causas mal definidas apresentaram fator de proteção para Angra dos Reis 

em relação às três áreas de análise, o que indica um melhor preenchimento e 

diagnóstico das causas de óbito no município. Isso está intimamente relacionado 

com a qualidade do serviço de diagnóstico disponibilizado em Angra dos Reis em 

relação às demais áreas analisadas. 

As afecções do periodo perinatal apresentaram fator de proteção quando 
• 

considerado o último período de análise, o que sugere um melhor 

acompanhamento pré-natal e cuidados no pós-parto. 

As outras causas do CID compreendem com o principa is .causas de mortalidade 

as seguintes: capitu lo: Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos.e alguns 

lell~, rCSR; o" Sil'-'J,IP""; I,Hl!l"" i, DMS; H'Emo. TN; Do, Santos, TR; Xni er, D~ ; Da Sil~.,RM 
• 
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transtornos imunitários; Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; 

Transtornos mentais e comportamentais; Doenças do sistema nervoso; Doenças 

do olho e anelCos; Doenças do ouvido e da apófise mastoide; Doenças do aparelho 

digestivo; Doenças da pele e do tecido subcutâneo; Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo; Doenças do aparelho geniturinário: 

Gravidez, parto e puerpério. Estes agravos apresentam volume menor de óbitos e 

por isso foram agrupados. contudo foram os que apresentaram maiores diferenças 

entre os óbitos ocorridos em Angra dos Reis, e as demais áreas de análise apontam 

maior mortalidade por essas causas em Angra dos Reis . 

Pode-se concluir que o fator "morar prólCimo à usina nuclear de Angra dos Reis" 

não interfere nos óbitos observados por neoplasias e más formações congênitas. 

Entretanto, o poder de análise de um estudo ecológico pode apenas apontar 

problemas que necessitam de uma verificação mais detalhada, já que a 

metodologia do estudo não tem um caráter conclusivo com evidenciação de nelCO 

de causalidade. 

L~ItF. TCSB, Da Silva, IPM; Jann uu i. DMS; H,gino. TN; Dos Santos. TR; X~v i er, DR; Da $,lv.,RM 
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RECOMENDAÇÕES 

• O presente estudo, conforme apresentado anteriormente, não identificou 

excessos de mortalidade por neoplasias nas áreas de influencia di reta e 

indireta da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, comparativamente às 

áreas de controle 1 e 2, no período de 1986 a 2007. 

• Consideramos. a despeito desses resultados, Que o CIRA deverá manter o 

monitoramento da mortalidade nas áreas de influência da Central Nuclear, 

visando identificar eventuais modificações no seu perfil, potencialmente 

decorrentes da exposição à radiação ionizante. 

• Este monitoramento, no entanto, deve ser metodologicamente 

aprimorado, dE!'lendo ser capaz de correlacionar, de forma mais adequada, 

o grau de exposição à radiação ionizante e a mortalidade por neoplasias. 

Isto exige a utilização de uma medida efetiva.de exposição à radiação, em 

complementação ao critério atualmente empregado, isto é, a distância em 

relação à fonte radioativa . 

• O estudo realizado pelo Instituto de Saüde Carlos 111 , em cooperação com 

Conselho de Segurança Nuclear na Espanha. desenvolve um modelo de 

monitoramento bastante Interessante e factivel, ao utilizar a dose efetiva 

de radiaç:io como indicador de exposição, sendo recomendável a sua 

Incorporação pelo ClRA. em especial no contexto da instalação de mais uma 

unidade de produção de energia nuclear (Angra til) . 

• As limitações do estudo relacionadas à utilizaç:!ío apenas da mortalidade 

por neoplasias como desfecho devem ser superadas mediante incorporação 

de indicadores de morbidade. Para isso seria fundamental a implantação de 

um Registro de CAncer de Base Populacional (Ioco·regional) nos moldes dos 

registros de câncer desenvolvidos pelo Instituto Nacional 

leite, TCSB; O. SiNa, IP M; Janmm i, OMS; Hi8i rKl, TN; 005 Santos. TR. XiV~'. DA, Oi S'Na,AM 
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de Câncer. Isto permitiria estudar os cânceres cuja letalidade foi bastante 

reduzida em função dos avanços terapêuticos da medidna. 

• Por fim. os dados de morbidade e mortalidade poderiam. utilizando-se 

técnicas de Geoprocessamento. serem <'nalisados do ponto de vista 

espada I, ampliando n05SéI capacidade de compreensão dos efeitos da 

radiação ionizélnte sobre a saúde da população. Estes estudos deveriam ser 

realizados de forma específica, para além do monitoramento rotineiro 

realizado pelo eiRA. 

L~ite. TrSB: O. Silva, IPM; Jannuui, DMS; Ili gino, TN; 00\ San:os, TR; Xavie r, DR; Da SlIva,RM 
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