
 

Cuiabá/MT 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO CAMPOS 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS AOS AGROTÓXICOS E CÂNCER 

DE MAMA EM REGIÃO DE INTENSA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM AMBIENTE E SAÚDE 



 

 

 

 

 

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO CAMPOS 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS AOS AGROTÓXICOS E CÂNCER DE 

MAMA EM REGIÃO DE INTENSA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

 

 

Dissertação apresentada a Universidade de Cuiabá para 

obtenção título de Mestre em Ambiente e saúde. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ageo Mário Cândido da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá/MT 

2018



 

 

  

Campos, Paulo Henrique Nascimento 

 EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS AOS AGROTÓXICOS E 

CÂNCER DE MAMA EM REGIÃO DE INTENSA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA / Paulo Henrique Nascimento Campos. Cuiabá: 

UNIC/Universidade de Cuiabá, 2018 

 58 f. 

 Orientador: Ageo Mario Candido da Silva 

 Dissertação (Mestrado em Ambiente e Saúde) – Universidade de 

Cuiabá, 2018. 

1. Câncer de Mama. 2. Exposição Ambiental. 3. Agrotóxicos 



 

 

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO CAMPOS 

 

 

 

EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS AOS AGROTÓXICOS E CÂNCER DE MAMA EM 

REGIÃO DE INTENSA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 

 

 

 

Dissertação apresentada à UNIC, no Mestrado em Ambiente e Saúde, área de concentração em 

poluentes ambientais da água e solo e doenças relacionadas, como requisito parcial para 

obtenção título de Mestre conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores: 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Ageo Mario Candido da Silva 

Orientador - UNIC 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Henrique César Santejo Silveira 

Banca - UNIC 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Drª Débora A. da Silva Santos 

Banca - UFMT 

 

 

Cuiabá, 29 de Agosto de 2018 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Pai Celestial, que nos presenteia com o milagre 

da Vida. À minha amada família, minha esposa 

Lilian e filhos Paulo Alexandre e Matheus 

Henrique, pela fé inabalável na consciência de que 

na família tudo buscamos. Eterna fonte de 

inspiração em que busco nutrição constante.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada. 

Agradeço a Deus pelas dificuldades e conquistas vivenciadas nesta e durante esta pesquisa. 

A minha família, sempre ao meu lado e por vezes comigo no colo. 

Ao meu orientador. Professor Ageo Mario Candido da Silva, pelo conhecimento, paciência e 

dedicação direcionados a mim. 

A professora Débora A. da Silva Santos, por me apoiar e auxiliar no ingresso e conclusão do 

mestrado. 

Ao professor Henrique César Santejo Silveira, que ensinou e sugeriu modificações elementares. 

A direção da NUTEC (Núcleo de Terapia Especializada em Oncologia no município de 

Rondonópolis-MT) pela confiança e permissão para o desenvolvimento desta pesquisa. 

À Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis que possibilitou a realização da pesquisa na 

comunidade. 

As mulheres entrevistadas nesta pesquisa pela confiança e disposição. 

Aos Alunos da UNIC Rondonópolis que tiveram interesse no aprendizado e disposição a ajudar. 

Aos Agentes comunitárias de saúde do município de Rondonópolis que dispuseram de tempo e 

experiência em lidar com pessoas. 

A equipe da pós graduação da UNIC por todo o envolvimento e dedicação. 

  



 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedo ou tarde, você vai aprender, assim como 

eu aprendi, que existe uma diferença entre 

conhecer o caminho e trilhar o caminho. E ser 

desafiado na vida é inevitável, ser derrotado é 

opcional. 

(Autor desconhecido) 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Distribuição de características sóciodemográficas dos casos e controles. 

Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 .................................................. 30 

Tabela 2 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis sóciodemográficas. 

Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 .................................................. 31 

Tabela 3 - Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis ocupacionais e ambientais. 

Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 .................................................. 32 

Tabela 4 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de menarca precoce e ocorrência de 

câncer de mama estratificado por faixa etária. Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a 

Abril/2018 ................................................................................................................ 33 

Tabela 5 – Regressão logística - Odds Ratios e IC95% de variáveis preditoras para câncer de 

mama. Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 ...................................... 33 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

BRCA - Breast Cancer susceptibility gene (Gene de suscetibilidade ao câncer de mama) 

CA – Câncer 

CM – Câncer de mama 

EPI – Equipamento de proteção individual 

IARC - International Agency for Researchon Cancer (Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer) 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IMC - Índice de Massa Corpórea  

FAO - Órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

FEBRASGO - Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 

GLOBOCAN - O relatório da IARC, chamado Globocan 2012, oferece a mais atualizada 

estimativa a respeito de 28 tipos de câncer em 184 países. 

IA – Ingrediente Ativo 

INCA - Instituto Nacional de Câncer 

LMR - limites máximos de resíduo 

MS - Ministério da Saúde 

NUTEC - Núcleo de Terapia Especializada em Oncologia no município de Rondonópolis-

MT. 

OC - Organoclorados 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PARA - Programa de Analise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos  

POPs -  Poluentes orgânicos resistentes 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  



 

 

TRH - Terapia de reposição hormonal 

UNIC - Universidade de Cuiabá   



 

 

CAMPOS, P.H.N. Exposições Ambientais aos Agrotóxicos e Câncer de mama em Região 

de intensa produção agrícola (dissertação). Cuiabá: Universidade de Cuiabá; 2018. 

 

RESUMO 

 

Introdução: Diversos estudos comprovam o efeito dos agrotóxicos sobre a ocorrência de 

canceres, em especial o câncer de mama. O câncer de mama é um tipo de neoplasia maligna 

que acomete as mulheres de todo o mundo, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento. Objetivo: Estimar a associação entre a exposição aos agrotóxicos e o câncer 

de mama em mulheres com idade acima de 20 anos. Material e Métodos: Estudo de caso-

controle de base populacional. A população eleita foram mulheres da região Sul-

Matogrossense, com tamanho da amostra de 351 indivíduos, sendo 85 casos de câncer de mama 

entrevistadas no Núcleo de Terapia Especializada em Oncologia e 266 controles entrevistadas 

nas equipes de saúde da família do município. As informações socioeconômicas, sobre 

exposições ambientais e aos agrotóxicos foram obtidas através de questionário padronizado. 

Realizou-se análise bivariada e estratificada utilizando-se, como medida de risco, o odds ratio 

com intervalo de confiança de 95% e teste qui-quadrado. A análise estratificada foi realizada 

para a seleção das principais variáveis de confundimento ou interação. Finalmente foi realizada 

a regressão logística, considerando todas as variáveis quando das análises brutas e estratificadas 

apresentaram p-valor menor que 0,10, mantendo-se no modelo final as variáveis com nível de 

significância menor ou igual 0,05 ou aquelas consideradas de importância, a priori, segundo a 

literatura. Resultados: Morar próximo a plantação que usava agrotóxicos (OR: 2,37, IC: 95% 

1,78-3,16) foi associado ao desenvolvimento de câncer de mama. Mulheres acima dos 50 anos 

e que tiveram menarca precoce apresentaram maior risco de desenvolver câncer de mama. 

Conclusão: As características sóciodemográficas demonstram que morar próximo a plantação 

está diretamente associado a desenvolvimento de câncer de mama. A precocidade de menarca 

foi importante preditora para câncer de mama em mulheres acima dos 50 anos. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama, Exposição Ambiental, Agrotóxicos. 

  



 

 

CAMPOS, P.H.N. Environmental Exposures to Agrochemicals and Breast Cancer in 

intense agricultural production área (dissertation). Cuiabá: Universidade de Cuiabá (UNIC); 

2018. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Several studies confirm the effect of agrochemicals on the occurrence of cancers, 

especially breast cancer. Breast cancer is a type of malignant neoplasm that affects women all 

over the world in both developed and developing countries. Objective: To estimate the 

association between environmental exposures to agrochemicals and breast cancer in women 

over the age of 20. Methods: Population-based case-control study. The selected population was 

women from Mato Grosso do Sul region, being the sample size of 351 individuals, being 85 

cases of breast cancer were interviewed in the Nucleus of Specialized Oncology Therapy and 

266 controls were interviewed in the family health teams of the municipality. Socioeconomic 

information and environmental exposures and agrochemicals were obtained through a 

standardized questionnaire. Bivariate analysis and stratified were carried out, using as a risk 

measure the odds ratio with 95% confidence and chi-square test. Stratified analysis was carried 

out for the selection of the main cofounding or interaction variables. Ultimately, logistic 

regression was carried out considering all the variables when gross and stratified analysis 

presented p-value less than 0.10, remaining in the final model, the variables with significance 

level less than or equal 0.05 or those considered important, a priori, according to the literature. 

Results: Women that lives near plantation with agrochemicals usage (OR: 2,37, CI: 95% 1,78-

3,16) were associated with the development of breast cancer. Women over the age of 50 who 

have had early menarche have increased risk of developing breast cancer.  

 

Key words: Breast Neoplasms, Environmental Exposure, Agrochemicals. 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................ 17 

2.1. USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL ......................................................................... 17 

2.2. IMPACTO DE AGROTÓXICOS NO MEIO AMBIENTE ............................................. 18 

2.3. IMPACTO DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE ............................................................. 18 

2.4. AGROTÓXICOS E CÂNCER .......................................................................................... 19 

2.5. AGROTÓXICO E CÂNCER DE MAMA ........................................................................ 20 

2.6. MORBIMORTALIDADE RELACIONADA AO CÂNCER DE MAMA ...................... 20 

2.7. EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE MAMA ............................................................... 21 

2.7.1. Fatores de risco para o câncer de mama ....................................................................... 22 

3 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 25 

4 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 26 

4.1. OBJETIVO GERAL .......................................................................................................... 26 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 26 

5 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................. 27 

6 RESULTADOS ................................................................................................................... 30 

7 DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 34 

8 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 37 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 38 

10 REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 39 

11 ANEXOS ............................................................................................................................. 44 

11.1. ANEXO 1 – PARECER DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA ................................................................................................................... 44 

11. 2 ANEXO 2 - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO DE ARTIGO 

CIENTÍFICO ................................................................................................................ 48 

12 APÊNDICES ....................................................................................................................... 49 

12. 1  APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA .................................................... 49 

12. 2  APÊNDICE 2 – SOLICITAÇÃO DE PESQUISA A NUTEC ..................................... 54 



 

 

 

12. 3 APÊNDICE 3 – SOLICITAÇÃO DE PESQUISA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE RONDONÓPOLIS ................................................................................... 55 

12. 4 APÊNDICE 4 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA – NUTEC 

RONDONÓPOLIS ....................................................................................................... 56 

12. 5  APÊNDICE 5 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE ........................................................................................... 57 

12. 6  APÊNDICE 6 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ........ 58 

 



15 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O uso intensivo das substâncias denominadas agrotóxicos tornou-se intenso após a 

modernização agrícola conhecida como “Revolução Verde”, que, a partir da década de 1970, 

converteu o modelo de produção agrícola, essencialmente em países periféricos do capitalismo 

mundial, em estruturas monocultoras e sobremaneira dependentes de insumos químico-

industriais (1). 

No cenário mundial, a FAO (órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) e 

o Banco Mundial foram os maiores promotores da difusão do pacote tecnológico da Revolução 

Verde. No Brasil, uma série de políticas levadas a cabo por diferentes governos cumpriu o papel 

de forçar a implementação da chamada “modernização da agricultura”, processo que resultou 

em altos custos sociais, ambientais e de saúde pública (2). 

Mato Grosso é o 2º Estado brasileiro que mais consome agrotóxicos, utilizando 

aproximadamente quase 200 milhões de quilos de ingredientes ativos no ano de 2012 (3). No 

setor agropecuário, os agrotóxicos são utilizados em grande escala especialmente nos sistemas 

de monocultivo em grandes extensões. Além disso, os agrotóxicos também são utilizados na 

produção industrial, madeireiras, silvicultura, entre outras. A vista disso, a utilização de 

agrotóxicos não se limita ao meio rural e aflige, também, o meio urbano (4).  

Esta utilização de agrotóxicos em larga escala representa hoje um grande  problema de 

saúde pública, visto a amplitude da população exposta, especialmente  em regiões de agricultura 

de extensão (5) e a relação direta entre o crescimento de seu uso com o aumento de registros de 

intoxicações, neoplasias e demais doenças relacionadas (6).  

O câncer de mama é um tipo de neoplasia maligna que acomete as mulheres de todo o 

mundo, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento e é a maior causa 

de mortes por essa doença (7). Vários são os estudos toxicológicos que associam o uso de 

agrotóxicos ao câncer de mama, onde atuam como iniciadores, promotores e aceleradores de 

mutações que originam a doença. Agrega-se a isso acúmulo destas substâncias que não somente 

podem levar a maior ocorrência de neoplasias, da mama, como também  de outros órgãos e 

tecidos (8,9). 

Alguns agrotóxicos mais persistentes no meio ambiente que foram amplamente utilizados 

no passado recente foram proibidos de serem utilizados em muitos países. Mesmo assim, pouco 
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se conhece sobre a manifestação de doenças crônicas degenerativas como o câncer, em especial 

a magnitude destes efeitos em populações altamente expostas a esses venenos (6). Desta 

maneira, este estudo se reveste de singular importância ao procurar fornecer subsídios para a 

compreensão dos efeitos da exposição aos agrotóxicos sobre a ocorrência de câncer de mama 

em nível regional, na região de agronegócio em Mato Grosso.  

Este estudo justifica-se pois grande parte da população de Mato Grosso é exposta direta ou 

indiretamente aos agrotóxicos e onde existe uma elevada incidência de câncer de mama. 

Conhecer esse processo se faz importante na medida que nenhum estudo foi realizado na 

população desse Estado.  

Os resultados do estudo serão importantes em trazer a atenção da população para o 

problema, através da identificação dos principais fatores associados ao câncer de mama. 

Associados ao uso de agrotóxicos os serviços de atenção à saúde podem desenvolver ações de 

prevenção em saúde, diagnóstico e tratamento precoce das mulheres com câncer de mama da 

região pesquisada, bem como em todo o Estado de Mato Grosso. 

A hipótese levantada por esta pesquisa é que a massiva utilização de agrotóxicos no estado 

de Mato Grosso, em destaque a região Sul Matogrossense, gera o desenvolvimento de câncer 

de mama em mulheres com idade acima de 20 anos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL  

 

A agricultura no Brasil avança a cada ano, e, atualmente, o País é um dos principais produ-

tores agrícolas do mundo. Já em 2006, contava com 5,17 milhões de empresas agropecuárias. 

Na última década, o Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, o que colocou o País 

em primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 2008. Dez empresas controlam mais 

de 70% desse mercado no País. Somente na safra de 2010 e 2011, foram consumidas 936 mil 

toneladas de agrotóxicos (10). 

No ano de 2015, o Brasil plantou 71,2 milhões de hectares de lavouras e entre elas 

predominou a soja, que representou 42% de toda área plantada do país, seguido do milho com 

21% e da cana-de-açúcar com 13%. Juntos, estes três cultivos representaram 76% de toda a área 

plantada do Brasil e foram os que mais consumiram agrotóxicos, correspondendo a 82% de 

todo o consumo do país em 2015 (11). 

Conforme a ANVISA, em 2016, por volta de 58% dos alimentos consumidos rotineiramente 

pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos, segundo análise de amostras coletadas em 

todos os estados do Brasil, realizada pelo Programa de Analise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA) (12). Evidenciou-se que 58% das amostras analisadas apresentaram 

contaminação por agrotóxicos, sendo que 16,7% apresentaram ingredientes ativos não 

autorizados para aquele cultivo e/ou ultrapassaram os limites máximos de resíduos (LMRs) 

considerados aceitáveis. Outros 38,3% apresentaram contaminação por agrotóxicos, porem 

dentro desses limites. Se esses números já delineiam um quadro muito preocupante no 

concernente a saúde pública, eles podem não estar ainda refletindo adequadamente as 

dimensões do problema, porque há muita incerteza cientifica embutida na definição de tais 

limites (13). 

Os agrotóxicos também são usados em atividades de saúde pública para controlar a 

transmissão vetorial de doenças (por exemplo, malária e dengue) e plantas indesejadas (por 

exemplo, grama e ervas daninha) em paisagismo ornamental, parques e jardins. Eles são úteis 

para suprimir ou evitar a proliferação de insetos, pragas, bactérias, fungos e algas em 
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equipamentos elétricos, refrigeradores, pintura, carpetes, papel, papelão e materiais de 

embalagem de alimentos (14). 

 De acordo com Pignatti, em 2017, Mato Grosso plantou 13,9 milhões de hectares e 

consumiu 207 milhões de litros de agrotóxicos. Os resultados demostraram o predomínio de 

área plantada dos cultivos de soja, milho e cana-de-açúcar. Aponta maior incidência de 

leucemias e linfomas na região Central e Sul do estado de Mato Grosso, que correspondem às 

regiões de alta produção agrícola. Observa ainda que a procedência das internações por câncer 

infanto-juvenil no Hospital de Câncer de MT, e a prevalência maior, é de usuários oriundos de 

regiões com alta produção agrícola (11). 

 

2.2. IMPACTO DE AGROTÓXICOS NO MEIO AMBIENTE 

 

São vários os casos de contaminação ambiental. O Estado brasileiro se mostra forte para 

financiar o agronegócio e isentar os agrotóxicos de impostos, e, ao mesmo tempo, mínimo 

quando se trata de proteger a saúde da população e do ambiente dos impactos do atual modelo 

de produção dominante na agricultura brasileira (13). 

Os agrotóxicos causam danos à saúde humana e prejuízos irreparáveis à biodiversidade. Os 

danos desses biocidas podem ser ainda maiores nos países em desenvolvimento, em parte 

porque em seus territórios são permitidos produtos considerados tóxicos e proibidos nos países 

desenvolvidos. Nesse contexto o cenário da exposição brasileira aos agrotóxicos e as 

vulnerabilidades associadas ao seu uso impõem desafios para a regulação desses produtos, 

principalmente no que concerne ao estabelecimento de níveis considerados seguros para o 

homem e o ambiente (15). 

Os defensivos agrícolas afligem todo o ecossistema e a cadeia alimentar. Uma fração dos 

agrotóxicos utilizados sofrem desvios de sua finalidade por meio do vento ou aplicação em 

excesso. Estes produtos contaminam o solo, alcançam lençóis freáticos, são conduzidos para os 

rios pelas chuvas, ventos ou deslocamento de solos. Outra parte volatiza-se, retornando à 

superfície por meio da chuva contaminada. Produtos que possuem mais persistência no 

ambiente bioacumulam-se na cadeia alimentar e nos seres humanos (1). 

 

2.3. IMPACTO DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE 
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Mesmo que alguns dos ingredientes ativos (IA) dos agrotóxicos possam ser classificados 

como medianamente ou pouco tóxicos com base em seus efeitos agudos, não se pode perder de 

vista os efeitos crônicos que podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição. Estes 

efeitos manifestando-se como neoplasias, más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, 

neurológicos e mentais, entre outros (13). Além disso, a exposição a agrotóxicos leva também  

a ocorrência de asma, alergias e hipersensibilidade (16). Tem-se também como efeitos dos 

agrotóxicos sobre a saúde humana os distúrbios psiquiátricos, neurológicos, neurites 

periféricas, surdez, doença de Parkinson. (1). 

 

2.4. AGROTÓXICOS E CÂNCER 

 

A exposição a substâncias químicas (agrotóxicos) em regiões de alta produção agrícola tem 

sido apontada como potenciais fatores causais dos cânceres, uma vez que a Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC/OMS) classifica os agrotóxicos utilizados nas 

lavouras como potencialmente cancerígenos, por exemplo, o glifosato (11). 

A exposição não intencional a agrotóxicos pode ser extremamente perigosa para os seres 

humanos e outros organismos vivos (17). Estas substâncias também podem ser prejudiciais para 

pessoas expostas a agrotóxicos através de ocupação ou atividades residênciais.  

O aumento da incidência de câncer nos últimos 50 anos pode ser atribuído não apenas ao 

envelhecimento da população, mas também à difusão de agentes cancerígenos tanto no trabalho 

como no ambiente. Estudos epidemiológicos, de biologia molecular e toxicologia têm 

demonstrado que as exposições a poluentes ambientais, incluindo os agrotóxicos, estão 

associados à crescente ocorrência de neoplasias (18), indificando associações entre exposição 

ocupacional a agrotóxicos, atividade hormonal e o aumento de ocorrência de câncer de mama 

(19,20). 

Alguns agrotóxicos são classificados como poluentes orgânicos persistentes (POPs). Uma 

vez absorvidos, os POPs são principalmente armazenados em tecido adiposo, inclusive as 

mamas, onde podem ser liberados ou persistirem por longos períodos de tempo, que é o caso 

da mama (21). 
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2.5. AGROTÓXICO E CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer da mama é o câncer mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de 

morte por câncer em mulheres no mundo (22). Fatores de risco estabelecidos como a idade, 

história familiar, genética, reprodução e fatores hormonais incluindo história menstrual, 

utilização de contraceptivos orais, assim como comportamentos modificáveis tais como excesso 

de peso ou a obesidade, a utilização de estrogénio e progestina combinados, ausência de 

atividade física e o consumo de álcool ter sido associada a um risco aumentado de câncer da 

mama; no entanto, a etiologia de muitos casos de câncer de mama é desconhecida (23). Como 

o câncer de mama é uma das causas predominantes de morte por câncer em mulheres em todo 

o mundo, independentemente da etnia ou desenvolvimento econômico, há um crescente 

interesse em compreender as relações entre os fatores não-tradicionais de risco, tais como 

poluentes ambientais e câncer de mama (24). 

 Os pesticidas têm recebido uma atenção especial em relação ao risco de câncer da mama 

por causa da capacidade de certos pesticidas em induzir tumores mamários em modelos animais 

ou causar efeitos em vitro relacionadas a etiologia do câncer da mama (25). Os aparentes efeitos 

de desregulação endócrina de alguns pesticidas suscitaram preocupações particulares devido à 

natureza hormonal de muitos fatores de risco conhecidos para o câncer de mama. No entanto, 

apesar de grande parte das pesquisas sobre pesticidas e câncer de mama estudar a ação dos 

inseticidas organoclorados na ocorrência desses cânceres, várias outras classes de inseticidas 

também exibem tal atividade (26). Importante destacar que nos ambientes de trabalho, em 

especial indústria e agricultura,  a utilização conjunta de vários componentes ativos dos 

agrotóxicos junto à exposição prolongada  a essas substâncias são fatores que aumentam ainda 

mais a ocorrência de neoplasia (7) . 

 

2.6. MORBIMORTALIDADE RELACIONADA AO CÂNCER DE MAMA  

 

 Dos 184 países incluídos na base de dados de uma instituição que monitora a ocorrência 

de neoplasias no mundo, esta neoplasia é a mais comum entre as mulheres, sendo a causa mais 

frequente de mortalidade  em 101 países (24,27). Cerca de 600 mil novos casos por ano de 

neoplasias são identificadas pelo Instituto Nacional do Câncer (28), o câncer compreende a 

segunda causa de morte na população brasileira, ceifando a vida de 225 mil indivíduos 
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anualmente. A estimativa é que até os 75 anos de idade, um em cada cinco brasileiros 

desenvolva algum tipo de câncer (25).  

As taxas de incidência de câncer de mama continuam a aumentar na grande maioria dos 

países ao passo que suas taxas de mortalidade estão diminuindo em muitos países desenvolvidos 

e aumentando em países em desenvolvimento, sendo o grupo de doenças mais associado à 

exposição ambiental (29). 

 

2.7. EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE MAMA 

 

Estudo na Alemanha informa que 37,2% de todos os tumores invasivos são relacionados a 

fatores de risco não modificáveis (idade da menarca, idade da menopausa, paridade, doença 

benigna da mama e a história familiar de câncer da mama). Entre os fatores de risco 

modificáveis, o uso de terapia hormonal e inatividade física corresponderam a 19,4% e 12,8%, 

respectivamente, aos tumores invasivos (27) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que de 1989 a 2006 a mortalidade por 

câncer de mama tem diminuído em alguns países, mas permaneceu estável ou até aumentou na 

Europa Central. Os números variam de uma redução de 45% na Islândia para um aumento de 

17% na Romênia. Após a Islândia, as diminuições mais importantes foram encontradas na 

Inglaterra e no País de Gales (35%), Escócia (30%), Irlanda do Norte (29%), Suécia (16%), 

França (11%) e Finlândia (12%). Em contrapartida, a mortalidade continuou a aumentar na 

Grécia, na Estónia e na Letónia, não se verificando ainda qualquer redução na Bulgária ou na 

Lituânia (30). 

Para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos (56,33 casos a cada 100 mil mulheres) de 

câncer de mama no biênio 2018-2019, sendo, junto às neoplasias de pele não melanoma, o mais 

frequente nas mulheres das Regiões Sul (73,07/100 mil), Sudeste (69,50/100 mil), Centro-Oeste 

(51,96/100 mil) e Nordeste (40,36/100 mil). Na Região Norte, é o segundo tumor mais incidente 

(19,21/100 mil) (22). 

O câncer de mama é de longe o câncer mais frequentemente diagnosticado e causa de morte 

por câncer entre as mulheres, tendo havido 1,7 milhões de novos casos (25% de todos os 

canceres nas mulheres) e 0,5 milhões de mortes de câncer (15% de todas as mortes por câncer 

em mulheres) em 2012. As taxas de incidência padronizadas por idade são mais altas na Europa 
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Ocidental e menor na Ásia Oriental. As taxas de incidência tendem a ser elevadas em países 

que atingem os níveis mais elevados de desenvolvimento humano (27). 

 

2.7.1. Fatores de risco para o câncer de mama 

 

A incidência de câncer de mama aumenta com a idade, sendo que menos de 1% de todos 

os cânceres de mama ocorrem em idade inferior a 25 anos. Aproximadamente 50% dos cânceres 

de mama ocorrem em mulheres entre 50 – 64 anos, e 30% ocorrem em mulheres acima dos 70 

anos (31).  

Todo câncer na sua origem é genético (lesão DNA), mas nem todo câncer é hereditário. 

Os cânceres de mama estão divididos em: esporádico (70 a 80%), familiar (20%) e, ao contrário 

do que se pensa, a minoria é hereditário (5 a 10%) (32).  

Certas mutações no DNA são herdadas e podem aumentar dramaticamente o risco de 

desenvolver alguns tipos de câncer.  Mutações comuns ocorrem com a participação dos genes 

supressores de tumores BRCA1 e BRCA2, que, quando um deles sofre alterações, ocorre o 

crescimento anormal de células., permitindo o desenvolvimento  das neoplasias (33) 

Segundo a FEBRASGO, em 2010, aproximadamente 20% das mulheres que 

desenvolvem câncer de mama apresentam história familiar para a doença. Considera-se história 

familiar positiva a manifestação de câncer de mama em familiares mulheres de 1º grau (o risco 

encontra-se aumentado em duas a três vezes), familiares mulheres de 2º grau (risco está 

aumentado em menor extensão. Esta organização traz também como consenso que o risco é 

particularmente maior se a familiar afetada pertence ao lado materno da família ou ainda se dois 

familiares de 1º grau tiverem a doença, se o familiar tiver câncer de mama bilateral e se o 

diagnóstico de câncer de mama no familiar aconteceu antes dos 50 anos (31).  

Importante destacar que apenas 5% a 10% são hereditários e metade deles são causados 

por variações nos genes supressores BRCA1 e BRCA2 (33) 

O excesso de peso e obesidade estão associados à ocorrência de diversos tipos de 

neoplasias, incluindo o câncer de mama. Sua ocorrência equivale quase a metade de todos os 

casos de câncer diagnosticados no Brasil em 2012 (27,34). Esta associação também é 
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confirmada pela FEBRASGO, onde, quanto maior o índice de massa corpórea, maior o risco 

para o desenvolvimento e recidiva da patologia (31). 

Contudo, os mecanismos através dos quais a obesidade aumenta o risco de câncer são 

apenas parcialmente compreendidos. Uma possível explicação é que  o aumento dos níveis de 

estradiol circulante se deve ao aumento da formação de estrogénios a partir de percussores 

presentes no tecido adiposo (27). Além disso, mulheres que estão acima do peso tendem a ter 

níveis mais elevados de insulina no sangue, que, por sua vez, têm sido associados a algumas 

neoplasias, incluindo o câncer de mama (35). 

Em relação às condições de reprodução, a multiparidade e gestações em idades mais 

precoces parecem ser fator de proteção ao câncer de mama. Stewart e Wild (2014) afirmam que 

mulheres com idade precoce no primeiro parto são de menores riscos. Já mulheres com primeiro 

filho nascido após os 30 anos tem geralmente riscos maiores do que as mulheres nulíparas (26). 

Ainda, alguns estudos têm encontrado que mulheres que dão à luz ao seu filho antes dos 20 

anos tem menores riscos de câncer de mama em relação as mulheres nulíparas ou as que tiveram 

seu primeiro filho após a idade de 30 anos (29). 

Variações hormonais da mulher também são relacionados ao risco de câncer de mama. 

Riscos elevados foram observados com o uso de estrogénio (36) bem com terapia de reposição 

hormonal e até mesmo a menarca em idade precoce que leva  a uma exposição mais longa aos 

hormônios estrogénio e progesterona também são associados a maiores chances de ocorrência 

de câncer de mama (35). 

A relação entre o consumo de álcool e o risco de câncer é conhecida desde o início do 

século 20. Revisões sistemáticas e metanálises confirmaram associações estatisticamente 

significantes  entre o consumo de álcool e vários tipos de neoplasias, incluindo o câncer de 

amam (27). Uma possível explicação é que a ingestão de álcool está relacionada ao aumento 

dos níveis de estrogênio e outros hormônios  que agem nas glândulas mamárias,  induzindo à 

carcinogênese (36). Este risco tem correlação positiva com a quantidade de álcool consumido. 

Em comparação com os não-bebedores, as mulheres etilistas que consomem de 2 a 3 doses por 

dia têm cerca de 20% mais risco em comparação com mulheres que não bebem álcool. (31,35). 

O tabagismo também é considerado um hábito social relacionado ao câncer de mama. 

Estudo conduzido no Reino Unido com 422.000 indivíduos acompanhados por até 30 anos 

demonstrou que o hábito tabágico foi associado a 13 tipos diferentes de neoplasias. Neste 
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estudo, mulheres fumantes tiveram maiores incidências de câncer de mama em risco aumentado 

em comparação às não fumantes (37). 

Os agrotóxicos são agentes constituídos por uma grande variedade de compostos químicos 

ou biológicos, desenvolvidos para matar, exterminar, combater e repelir a vida. Normalmente, 

tem ação sobre a constituição física e a saúde do ser humano, além de se apresentarem como 

importantes contaminantes ambientais (38) 

Tem sido detectada a presença dessas substâncias em amostras de sangue humano, no leite 

materno e resíduos presentes em alimentos consumidos pela população em geral, apontando a 

possibilidade de ocorrência de anomalias congênitas, de câncer, de doenças mentais, de 

disfunções na reprodutividade humana relacionadas ao uso de agrotóxicos (39). 

Estudos demonstraram que, quando o agrotóxico é aplicado, contamina o ambiente e seu 

potencial tóxico afeta a saúde da população tanto urbana  circunvizinha quanto a população  

rural, gerando efeitos carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos, neuroendócrinos, 

dificuldades respiratórias, problemas de memória e de pele, depressão, entre outros (40). 

Outros estudos atestaram que associações entre proximidade da residência a lavouras que 

usam agrotóxicos e a maior ocorrência de câncer de mama. Pesquisa realizada em Long Insland, 

Estados Unidos, demonstrou um aumento de mais de seis vezes do risco de câncer de mama em 

mulheres que residiam próximo a lugares que anteriormente eram utilizadas para agricultura 

(41). Outro estudo caso-controle de base hospitalar desenvolvido por  He et al., em 2017, 

realizado na China, demonstrou que os agrotóxicos organoclorados são fatores de risco para o 

câncer da mama. Onde estes compostos estavam presentes em cerca de 90% dos casos de câncer 

da mama do estudo (42).  

A exposição relacionada ao trabalho tem mostrado ser uma das principal formas de 

exposição diversos produtos químicos, grupos de produtos químicos, misturas e exposições 

específicas no ambiente humano, que foram classificados como cancerígenas. Os tumores 

associados ao trabalho frequentemente são observados nos órgãos em contato direto com 

diversos agentes carcinogênicos, por sua vez veiculados sobretudo através do ar e da dieta (43). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

No Mato Grosso grande parte da população é exposta direta ou indiretamente aos 

agrotóxicos onde também existe uma elevada incidência de câncer de mama. Conhecer esse 

processo se faz importante na medida que nenhum estudo foi realizado na população desse 

Estado.  

Os resultados do presente estudo podem ser importantes no sentido de trazer a atenção desta 

população, para este problema, através da identificação dos principais fatores associados ao 

câncer de mama. Associados ao uso de agrotóxicos os serviços de atenção à saúde podem 

desenvolver ações de prevenção em saúde, diagnóstico rápido e tratamento precoce das 

mulheres com câncer de mama desta região bem como em todo o Estado de Mato Grosso. 
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4  OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a associação entre as exposições ambientais aos agrotóxicos e a ocorrência de 

câncer de mama em mulheres em cidade da região sul do Estado de Mato Grosso. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o perfil sócio demográfico de mulheres residentes na região Sul-

Matogrossense. 

 Descrever as principais exposições ambientais e ocupacionais de mulheres com câncer de 

mama. 

 Avaliar a associação entre a ocorrência de câncer de mama e exposição aos agrotóxicos. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Estudo epidemiológico com delineamento de caso-controle de base populacional. A 

população eleita foi mulheres moradoras da região Sul-Matogrossense, na cidade de 

Rondonópolis. 

A pesquisa utilizou três controles para cada caso. O tamanho da amostra de estudo foi de 

351 indivíduos, sendo 85 casos e 266 controles, considerando-se um erro alfa de 5% e poder do 

estudo de 80. Os controles foram pareados aos casos pela idade e região de residência. A coleta 

de dados decorreu entre os meses de Novembro de 2017 a Junho de 2018. Como critérios de 

inclusão de casos e controles considerou-se mulheres que fossem residentes da região Sul-

Matogrossense e com idade a partir de 20 anos. Como critérios de inclusão foram selecionadas 

apenas participantes de Rondonópolis, independentemente do tempo de residência. O cálculo 

amostral foi realizado através da ferramenta Statcalc do Epi Ifo 7.0. 

Para a identificação dos casos (mulheres com câncer de mama) o diagnóstico foi realizado 

com confirmação através de exame histopatológico, recrutadas no Núcleo de Terapia 

Especializada em Oncologia no município de Rondonópolis-MT (NUTEC). A NUTEC é 

referência em atendimento de câncer da região sul de Mato Grosso, realizando assim 

atendimento de 19 municípios, perfazendo cobertura de mais de 500 mil habitantes. As 

participantes foram contatadas nos dias em que estas tinham agendamento de consultas 

médicas, tratamento quimioterápico ou em outros serviços oferecidos pela NUTEC, sendo 

então convidadas para participar da pesquisa. Após esclarecimentos, aceite e assinatura do 

TCLE, as entrevistas eram então aplicadas em lugar reservado.  

Os controles foram selecionados entre usuárias dos serviços de saúde da rede básica de 

Rondonópolis. As mulheres foram abordadas e convidadas para participação, e, semelhante aos 

casos, após esclarecimentos, aceite e assinatura do TCLE, eram então entrevistadas também em 

lugar reservado. Foram excluídas do grupo controle mulheres que informaram já ter tido câncer 

de mama ou de outro tipo e aquelas cujos exames e história de anamnese indicavam suspeita 

ou conclusão para qualquer tipo de câncer.  

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário estruturado. Os entrevistadores foram 

acadêmicos de enfermagem e fisioterapia da Universidade de Cuiabá, campus Rondonópolis, 

treinados com relação a utilização do TCLE e padronização quanto à aplicação do questionário. 
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Todas os cuidados foram tomados de modo a diminuir possíveis desconfortos causados pela 

aplicação do instrumento no que se refere a assuntos de caráter pessoal e de foro íntimo. 

O questionário estruturado contemplou as seguintes variáveis: Informações 

sóciodemográficas (idade, raça, estado civil, profissão, renda per capita e escolaridade), 

Hábitos de vida (consumo de álcool , tabagismo, tabagismo passivo e atividade física), 

Variáveis individuais, clínicas e hereditárias (peso, altura, IMC, idade da menarca, paridade, 

abortamento prévio, filhos prematuros, tempo de amamentação, uso de anticoncepcionais, 

idade da menopausa, uso e tempo de uso de reposição hormonal, realização de mamografias, 

histórico pessoal e familiar de câncer de mama), Informações de exposição ambiental 

(história de residência em  zona rural ou urbana, história de residência próximo a plantações 

que usam agrotóxicos, história de uso de inseticidas na residência, história de uso de agrotóxicos 

e consumo de alimentos de horta, pomar ou jardim, história de residência próximo a garimpos 

ou fábricas,) e Informações ocupacionais (história de trabalho em atividades expostas ou lida 

direta e tipo de agrotóxicos, história de uso de EPI na lida com agrotóxicos, histórica de lavagem 

de roupa de pessoa que trabalhava com agrotóxico e história de trabalho pessoal ou do seu 

parceiro em zona rural). 

Foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido explicando sobre os objetivos, 

riscos, possíveis desconfortos, confidencialidade e benefícios da pesquisa para todas as 

entrevistadas e, após a anuência das participantes, foi então aplicado o questionário estruturado.  

Na análise de dados, as variáveis foram recategorizadas após a análise descritiva. Também 

foram realizadas as análises bivariadas, estratificada e regressão logística. Na análise bivariada 

foram identificadas as associações brutas entre exposição e efeito. A análise estratificada foi 

realizada para a seleção de possíveis variáveis confundidoras ou de interação. Finalmente foi 

realizada a regressão logística, considerando todas as variáveis quando das análises brutas e 

estratificadas apresentaram p-valor menor que 0,10 mantendo-se no modelo final, as variáveis 

com nível de significância menor ou igual 0,05 ou aquelas consideradas de importância, a 

priori, segundo a literatura.  

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Universidade 

de Cuiabá para apreciação, sob o número 2.358.088. Sendo considerados todos os aspectos 

éticos de pesquisa com seres humanos conforme Resolução 466/2012. 

O estudo respeitou as diretrizes e critérios estabelecidos na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Por ser um estudo de campo, foram observados os preceitos éticos 
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estabelecidos no que se refere ao cuidado pela legitimidade das informações, privacidade e 

sigilo. Todas as medidas foram tomadas para proteção ou minimização dos desconfortos e 

riscos previsíveis. Os dados se encontram sob a guarda do pesquisador, sendo garantido seu 

sigilo e confidencialidade. 

Os questionários foram digitados e analisados no programa Epi Info 7, com posterior 

utilização do programa SPSS 18.0 na análise múltipla. 
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6 RESULTADOS  

 

 

A média de idade dos casos foi de 54,3 anos (± 8,4 anos) e a dos controles foi de 51,1 anos 

(± 10,6) (resultados não descritos em tabela). A distribuição das varáveis sóciodemográficas 

estão na tabela 1.  

Tabela 1 - Distribuição de características sóciodemográficas dos casos e controles. 

Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

Variável Geral Casos Controles 

Raça/cor Frequência % Frequência % Frequência % 

Amarela 1 0,28 1 1,18 - - 

Negra 65 18,52 14 16,47 51 19,17 

Branca 107 31,05 20 23,53 89 33,46 

Parda 176 50,14 50 58,82 126 47,37 

Estado civil       

Solteira 61 17,38 12 14,12 49 18,42 

Casada 176 50,14 45 52,94 131 49,25 

Viúva 44 12,54 11 12,94 33 12,41 

Divorciada 48 13,68 12 14,12 36 13,53 

União estável 19 5,41 5 5,88 14 5,26 

Sem informação 3 0,85 - - 3 1,13 

Nível escolar       

Fundamental incompleto 120 36,36 21 26,92 99 39,29 

Fundamental completo 35 10,61 10 12,82 25 9,92 

Médio incompleto 57 17,27 20 25,64 37 14,68 

Médio completo 46 13,94 11 14,10 35 13,89 

Superior incompleto 33 10 8 10,26 25 9,92 

Superior completo 32 9,70 6 7,69 26 10,32 

Pós Graduação 6 1,82 1 1,28 5 1,98 

Curso técnico 1 0,30 1 1,28 - - 

Renda familiar       

---l R$ 500,0 3 0,86 - - 3 1,14 

R$ 501 I--- R$ 800,0 6 1,72 - - 6 1,52 

R$ 801 l--- R$ 900,0 37 10,60 5 5,88 32 12,12 

R$ 901 l--- R$ 1000,0 48 13,75 11 12,94 37 14,02 

R$ 1.000,0 l--- 255 73,07 69 81,18 186 70,45 
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Tabela 2 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis sóciodemográficas. 

Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 

Variável Caso Controle OR IC p valor 

Faixa etária n % n %     

Até 49 anos 59 69,41 149 56,02 1,78 1,05 3,00 0,02 

50 anos e mais 26 30,59 117 43,98 1,00    

Raça/cor         

Branca 20 23,53 89 33,46 1,63 0,93 2,86 0,08 

Outros 65 76,47 177 66,54 1,00 - - - 

Estado Civil         

Casada/amasiada 41 48,24 95 35,71 1,67 1,02 2,7 0,03 

Outros 44 51,76 171 64,29 1,00 - - - 

Grau de escolaridade         

Analfabeto até fundamental completo 31 39,74 124 49,21 0,93 0,46 1,86 0,84 

Médio incompleto e completo 31 39,74 72 28,57 1,65 0,81 3,36 0,15 

Superior incompleto e mais 16 20,51 56 22,22 1,00 - - - 

Renda familiar         

Acima de R$ 1200,00 69 81,18 186 70,45 1,80 1,01 3,39 0,05 

Até R$ 1200,00 16 18,82 78 29,55 1,00 - - - 

Consumo de álcool no passado         

Sim 39 45,88 123 46,24 0,98 0,60 1,60 0,95 

Não 46 54,12 143 53,76 1,00 - - - 

Consumo de tabaco no passado         

Sim 18 21,18 74 26,21 0,69 0,38 1,25 0,22 

Não 67 78,82 192 72,18 1,00 - - - 

IMC         

Maior de 25 56 67,47 154 59,92 1,38 0,82 2,33 0,21 

< 18,5 a 25 27 32,53 103 40,08 1,00 - - - 

Menarca         

De 9 a 12 anos 51 60 132 50 1,50 0,91 2,46 0,10 

13 anos acima 34 40 132 50 1,00 - - - 

Amamentação         

Não 4 5,00 8 3,15 1,61 0,41 5,49 0,44 

Sim 76 95,00 246 9685 1,00 - - - 

Tempo de Amamentação         

Não amamentou/amamentou menos de 1 ano 40 50,63 93 36,76 1,76 1,05 2,93 0,02 

Amamentou mais de 1 ano 39 49,37 160 63,24 1,00 - - - 

Uso de anticoncepcional         

Sim 67 78,82 194 73,93 1,38 0,76 2,48 0,27 

Não 18 21,18 72 27,07 1,00 - - - 

Terapia de Reposição Hormonal por mais 

de 5 anos 
        

Sim 7 8,24 24 9,13 

33 
0,89 0,37 2,15 0,80 

Não 78 91,76 239 90,87 1,00 - - - 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Na análise bivariada das variáveis sóciodemográficas, hábitos sociais e individuais, 

pertencer à faixa etária de 49 anos (OR = 1,781, IC= 1,05 - 3,00), de situação conjugal casada 
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ou amasiada (OR= 1,97, IC=1,02-2,70), com renda per capita acima de 1200,00 reais e com 

tempo de amamentação menor que 1 ano ou não ter amamentado (OR= 1,76, IC= 1,05 – 2,93) 

foram associadas ao CA de mama (tabela 2). As demais variáveis não apresentaram associações 

estatísticas significantes. 

 

Tabela 3 - Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis ocupacionais e ambientais. 

Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 

Variável Caso Controle OR IC p valor 

Aplicação de veneno na residência n % n %     

Sim 41 48,24 123 46,24 1,08 0,66 1,76 0,74 

Não 44 23,53 143 53,76 1,00 - - - 

Aplicação de veneno em horta, pomar, 

jardim residencial 
        

Sim 45 52,33 81 44,91 1,34 0,83 2,19 0,23 

Não 41 47,67 185 55,09 1,00 - - - 

Residência próxima a plantação com 

uso de agrotóxico 
        

Sim 73 85,88 197 74,06 2,13 1,09 4,16 0,02 

Não 12 14,12 69 25,94 1,00 - - - 

Trabalhou com veneno         

Sim 6 7,79 10 4,12 1,96 0,69 5,60 0,19 

Não 71 92,21 233 95,88 1,00 - - - 

Lavagem de roupa de quem aplica 

veneno 
        

Sim 6 7,32 10 4,12 1,80 0,63 5,11 0,25 

Não 76 92,68 228 95,88 1,00 - - - 

Trabalho em zona rural         

Sim 53 62,35 133 51,55 1,55 0,94 2,57 0,08 

Não 32 37,65 125 48,45 1,00 - - - 

Teve companheiro que trabalhou com 

veneno 
        

Sim 25 29,76 78 30,23 0,97 0,57 1,67 0,93 

Não 59 70,24 180 69,77 1,00 - - - 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação a análise bivariada das variáveis de exposição ambiental e ocupacional 

(tabela 3), os casos referiram mais residir próximo de plantações que aplicam agrotóxicos, com 

associação estatisticamente significante (OR=2,13, IC= 1,09 – 4,16). As demais comparações 

não foram associadas com significância estatística.   
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Tabela 4 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de menarca precoce e ocorrência de 

câncer de mama estratificado por faixa etária. Rondonópolis-MT, Novembro/2017 

a Abril/2018 

Variável Casos Controles OR IC p valor 

Faixa etária até 49 anos n % n %     

Menarca de 9 a 12 anos 13 50 61 52,59 0,90 0,38 2,11 0,81 

Menarca 13 anos acima 13 19,12 55 80,88 1,00 - - - 

Faixa etária de 50 anos e mais         

Menarca de 9 a 12 anos 38 64,41 71 47,97 1,96 1,05 3,65 0,03 

Menarca 13 anos acima 21 35,59 77 78,57 1,00 - - - 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Ao se estratificar a análise bivariada entre idade da menarca e CA de mama pela faixa 

etária, apenas no estrato entre 50 anos ou mais as mulheres que tiveram menarca entre 9 e 12 

anos se associaram estatisticamente com a doença (OR = 1,96, IC = 1,05 - 3,65). As mulheres 

com idade menor que 50 anos não apresentaram a mesma associação. 

No modelo final de regressão logística, as variáveis associadas ao CA de mama foram 

interação entre faixa etária maior que 50 anos e menarca precoce, morar perto de plantação com 

uso de agrotóxicos e situação conjugal casada ou amasiada.  

 

Tabela 5 – Regressão logística - Odds Ratio e IC 95% de variáveis preditoras para câncer de 

mama. Rondonópolis-MT, Novembro/2017 a Abril/2018 

Variáveis OR IC p valor 

Faixa etária * Menarca 2,37 1,78 – 3,16 0,02 

Morar perto de plantação que usa agrotóxicos 2,08 1,06 -4,12 0,03 

Casada/amasiada 1,69 1,02 – 2,79 0,04 

Fonte: elaborado pelo autor.                   *Ajustada por renda e cor da pele 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo sugerem causalidade entre exposição aos agrotóxicos e 

câncer de mama, através da associação estatisticamente significante da variável morar perto 

de plantações que usa agrotóxicos e câncer de mama. Conforme estudo realizado em Mato 

Grosso (44) que abordou o acidente ambiental causado por pulverizações aéreas de agrotóxico 

que atingiram o espaço urbano de Lucas do Rio Verde-MT, as aplicações de agrotóxicos nas 

monoculturas são feitas através de tratores e aviões agrícolas, onde névoas de agrotóxicos são 

liberadas e atingem tanto plantação como população vizinha e trabalhadores além do ar, solo e 

água, animais e outras plantas que estão no entorno das áreas aplicadas. Outro estudo também 

realizado por Belo et al, em 2012, nesse mesmo estado que identificou alguns dos principais 

riscos associados ao uso de agrotóxicos na produção de soja do estado de Mato Grosso, 

demonstrou que resíduos de agrotóxicos estavam presentes inclusive em água de chuva, 

fazendo com que trabalhadores rurais, moradores das zonas rurais e urbanas estivessem 

expostos a diferentes tipos de agrotóxicos (45). 

A contaminação humana por agrotóxicos é bem documentada pelo mundo. Um estudo de 

coorte realizado na França acompanhou mulheres gestantes que moravam próximo a plantações 

que usavam agrotóxicos e identificou  a presença de cinco metabólitos de piretróides na urina 

destas grávidas (46). Outro estudo de caso e controle realizado em diversas regiões da Espanha 

identificou associação entre câncer de mama e o fato de se residir próximo à áreas agrícolas 

(47). Semelhante a estes, no Paquistão, pesquisa avaliou a presença de agrotóxicos em poeiras 

e sua correlação com metabólitos de sangue e urina de indivíduos potencialmente expostos na 

agricultura, encontrando maior presença desses biomarcadores em indivíduos expostos 

comparados aos controles (42). 

Outra variável que demonstrou associação com câncer de mama foi a ocorrência de 

menarca precoce em mulheres com 50 anos ou mais. Estudo de metanálise incluindo 118.964 

mulheres com câncer de mama invasivo e 306.091 sem a doença encontrou que o risco de câncer 

de mama aumentava 5% a mais para cada ano de ocorrência precoce na menarca. Neste sentido, 

estudo realizado no hospital do câncer em Sichuan – China, encontrou que a menarca precoce 

foi associada ao aumento do risco de câncer de mama em comparação às mulheres que iniciaram 

a menarca em idades menos precoces (48).  

Em nosso estudo, na análise estratificada, a menarca precoce não foi associada ao câncer 

de mama em mulheres que tiveram câncer com idade abaixo de cinquenta anos. Neste sentido, 
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a literatura não é de toda concordante. A neoplasia maligna de mama vem, ao longo dos anos, 

crescendo exponencialmente, principalmente em mulheres mais jovens. Possivelmente, outras 

exposições e mudanças de hábitos da vida moderna das mulheres mais jovens tais como 

nuliparidade (49), não amamentação (50), maior uso de anticoncepcionais orais (51), maior uso 

de terapia de reposição hormonal (52), além de outras exposições ambientais aos agrotóxicos 

(26,44),  e a radiações ionizantes (53), entre outros, estão sendo mais importantes para o CA de 

mama do que ocorrência a menarca precoce. Por outro lado, algumas pesquisas como o estudo 

de coorte realizado em Koppaberg, Suécia (48), que acompanhou mulheres entre os anos de 

1976 e 2011, não evidenciou associação entre menarca precoce e câncer de mama.  

Apesar do tempo de amamentação não ter se mantido associado com significância 

estatística na análise múltipla, esta variável foi importante na análise bivariada, demonstrando 

ser um fator importante para a proteção ao desenvolvimento de câncer de mama. Neste sentido, 

um estudo retrospectivo das anamneses de 504 pacientes diagnosticadas com câncer de mama 

em hospital de referência, em Granada, Espanha, concluiu que a amamentação por mais de seis 

meses não só fornece as crianças com inúmeros benefício a saúde, mas também protege as mães 

de câncer de mama (54). Uma revisão sistemática com oito estudos de coorte e 19 estudos de 

caso-controle contemplando 36.881 casos de câncer de mama também demostrou o efeito 

protetor da amamentação sobre o câncer da mama (51). Zhou et al., em 2015, em artigo de 

metanálise que incluiu 27 estudos de coorte e caso e controle identificaram que a duração 

prolongada da amamentação foi inversamente associada com o risco de câncer de mama (55). 

Ainda na análise bivariada mulheres que possuíam maior renda familiar também foram 

associadas ao câncer de mama. Jemal et al., em 2014, relatam que as transições no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) levam a alterações na escala e no perfil da ocorrência do 

câncer (25). Além do câncer de mama, vários outros tipos de câncer foram diagnosticados com 

mais frequência nas áreas com maiores IDHs. Possivelmente, a sobrevida de mulheres com 

cânceres seja maior entre aquelas com melhores condições financeiras (56). A variação nas 

taxas de mortalidade entre as regiões do Brasil é menor do que a variação das taxas de 

incidência, permitindo também supor que a sobrevida ao câncer de mama seja 

consideravelmente maior nas regiões mais desenvolvidas, como consequência também do 

melhor acesso, detecção e tratamento da doença (57). 

Algumas limitações sobre o método de estudo devem ser consideradas: existe a 

possibilidade de que mulheres com câncer de mama possam ter tido melhor acompanhadas após 

a diagnóstico da doença do que os controles atendidos na atenção primária, tendo respondido 

mais acertadamente as perguntas referentes ao seu passado de exposição, constituindo um 
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possível viés de memória. Contudo, procurou-se minimizar alguns destes vieses através do 

treinamento e acompanhamento intensivo dos entrevistadores.  

Também tem-se como fragilidade a possibilidade do viés de seleção, já que os casos de 

câncer ainda não detectados no período do estudo e aqueles que já morreram em decorrência 

da doença poderiam ter outro perfil de exposição ambiental, ocupacional e hábitos de vida. Uma 

das estratégias para a minimização deste viés seria a inclusão apenas dos casos incidentes, ou 

seja, aqueles recém diagnosticados. Contudo, devido ao pequeno número de mulheres no 

serviço de atendimento onde o estudo foi realizado, esta seleção inviabilizaria a obtenção do 

tamanho mínimo da amostra. 

Optou-se pelo pareamento de casos e controles pela idade. Esta opção se deu para se evitar 

possíveis efeitos de idade-período-coorte de nascimento, onde o tipo e o tempo de exposição 

poderiam ser diferentes entre casos e controles. 

Esse estudo é pioneiro na avaliação individual de exposição aos agrotóxicos e ocorrência 

de câncer de mama em Mato Grosso, cuja população encontra-se entre as mais expostas aos 

agrotóxicos utilizados na agricultura brasileira e mundial, aliado à expansão das fronteiras 

agrícolas deste estado, juntamente com o aumento da utilização destes contaminantes 

ambientais. 

Existe uma relação entre o câncer de mama e uso de agrotóxicos. Por se tratar de um fator 

de risco evitável, esse é um importante problema de saúde pública a ser debatido. Assim sugere-

se que os resultados da presente pesquisa possam subsidiar ações que minimizem a exposição 

e a ocorrência de doenças relacionadas aos agrotóxicos. 

O câncer de mama é uma doença multifatorial, sendo o mais comum diagnosticado em 

mulheres. Estudos epidemiológicos e experimentais demonstraram que a exposição aos 

agrotóxicos é um dos fatores ambientais mais conhecidos para a ocorrência do câncer de mama. 

Se faz necessária a realização de estudos de acompanhamento tipo coorte concorrente para uma 

melhor identificação destes fatores de riscos em regiões de alto consumo de agrotóxicos, como 

o sul do estado de Mato Grosso. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

As características sóciodemográficas demonstram que morar próximo a plantação está 

diretamente associado a desenvolvimento de câncer de mama.  

A precocidade de menarca foi importante preditora para câncer de mama em mulheres 

acima dos 50 anos. 

O maior tempo de amamentação também foi importante variável associada à proteção da 

ocorrência de câncer de mama. 

Mulheres com maiores rendas per capita apresentaram maiores riscos para desenvolvimento 

de câncer de mama 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse estudo buscou avaliar a associação entre as exposições ambientais aos agrotóxicos e o 

câncer de mama em mulheres em região de uso intenso de agrotóxico.  

Mulheres que residiam próximo a plantações que utilizavam agrotóxicos apresentaram 

maior ocorrência de câncer de mama. Esta pesquisa também demonstrou que alguns fatores não 

modificáveis como a ocorrência de menarca precoce em mulheres com idade acima dos 50 anos 

foram associados ao câncer de mama. 

O fato de grande parte da população ser exposta aos agrotóxicos e a elevada ocorrência de 

câncer de mama nesta região chama a atenção para a necessidade da realização de novos 

estudos, em especial os que avaliam a incidência de câncer de mama, para o conhecimento deste 

e demais riscos ocupacionais e ambientais inerentes à esta doença.  

É necessário a busca de novas evidências que permitam um melhor conhecimento dos 

contaminantes ambientais e sua importância para o desenvolvimento do câncer de mama. A 

partir daí haverá uma melhor compreensão da magnitude deste problema e, consequentemente, 

a elaboração e implementação de novas medidas de prevenção para a redução e controle desta 

enfermidade, especialmente nas regiões de alto uso de agrotóxicos. 

  



39 

 

 

10 REFERÊNCIAS 

 

 

1.  CONSEA. MESA DE CONTROVÉRSIAS: Sobre Impactos dos Agrotóxicos na 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e no Direito Humano à Alimentação 

Adequada. Cons Nac Segur Aliment Nutr. 2013;  

2.  Londres F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. 2a edição. Rio 

de Janeiro: Rede Brasileira de Justiça Ambiental : Articulação Nacional de Agroecologia; 

2012. 191 p.  

3.  Bombardi LM. Agrotóxicos e agronegócio: arcaico e moderno se fundem no campo 

brasileiro. Direitos Hum No Bras 2012 Relatório Rede Soc Justiça E Direitos Hum. 

2012;p.75-87.  

4.  Brasil. Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2016.  

5.  Rigotto RM, Vasconcelos DP, Rocha MM. Uso de agrotóxicos no Brasil e problemas para 

a saúde pública. Cad Saúde Pública. julho de 2014;30(7):1360–2.  

6.  Oliveira NP, Moi GP, Atanaka-Santos M, Silva AMC, Pignati WA. Malformações 

congênitas em municípios de grande utilização de agrotóxicos em Mato Grosso, Brasil. 

Ciênc Saúde Coletiva. outubro de 2014;19(10):4123–30.  

7.  Pertile E, Matias MI, Ribeiro Z da S, Poeta J, Roncada CR. Evidências experimentais e 

epidemiológicas entre exposição aos agrotóxicos e o desenvolvimento de câncer de mama. 

Rev Bras Pesqui Saúde. 2018;11.  

8.  He TT, Zuo AJ, Wang JG, Zhao P. Organochlorine pesticides accumulation and breast 

cancer: A hospital-based case–control study. Tumor Biol. maio de 2017;39(5):6.  

9.  Pires F. Agrotóxicos podem aumentar o risco de câncer? AC Camargo Câncer Cent. 2018;  

10.  Lopes CVA. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão 

sistemática. Saúde E Debate. 2018;42(117):17.  

11.  Pignati WA, Lima FAN de S e, Lara SS de, Correa MLM, Barbosa JR, Leão LH da C, et 

al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a Vigilância 

em Saúde. Ciênc Saúde Coletiva. outubro de 2017;22(10):3281–93.  

12.  ANVISA. Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Brasília: 

Gerência Geral de Toxicologia; 2016.  

13.  Carneiro FF, Augusto LG da S, Rigotto RM, Friedrich K, Búrigo AC. Dossiê ABRASCO: 

Uma alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. São Paulo: Expressão popular; 

2015.  

14.  Gilden RC, Huffling K, Sattler B. Pesticides and Health Risks. J Obstet Gynecol Neonatal 

Nurs. janeiro de 2010;39(1):103–10.  



40 

 

 

15.  Friedrich K. Desafios para a avaliação toxicológica de agrotóxicos no Brasil: desregulação 

endócrina e imunotoxicidade. Rev Vida E Debate [Internet]. 29 de maio de 2013 [citado 

30 de julho de 2018];1(2). Disponível em: 

http://www.visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/30/34 

16.  Van Maele-Fabry G, Lantin A-C, Hoet P, Lison D. Childhood leukaemia and parental 

occupational exposure to pesticides: a systematic review and meta-analysis. Cancer 

Causes Control. junho de 2010;21(6):787–809.  

17.  Sarwar M. The Dangers of Pesticides Associated with Public Health and Preventing of the 

Risks. Int J Bioinforma Biomed Eng. agosto de 2015;1(2):130–6.  

18.  Tebourbi O, Sakly M, Rhouma KB. Molecular Mechanisms of Pesticide Toxicity. InTech 

Open. 3 de outubro de 2011;197–333.  

19.  Knower KC, To SQ, Leung Y-K, Ho S-M, Clyne CD. Endocrine disruption of the 

epigenome: a breast cancer link. Endocr Relat Cancer. 12 de março de 2014;21(2).  

20.  Brophy JT, Keith MM, Watterson A, Park R, Gilbertson M, Maticka-Tyndale E, et al. 

Breast cancer risk in relation to occupations with exposure to carcinogens and endocrine 

disruptors: a Canadian case–control study. Environ Health [Internet]. dezembro de 2012 

[citado 5 de junho de 2018];11(1). Disponível em: 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-11-87 

21.  Bräuner EV, Raaschou-Nielsen O, Gaudreau E, Leblanc A, Tjønneland A, Overvad K, et 

al. Predictors of adipose tissue concentrations of organochlorine pesticides in a general 

Danish population. J Expo Sci Environ Epidemiol. janeiro de 2012;22(1):52–9.  

22.  INCA. Estimativa | 2018. Incidência de Câncer no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 

2018 p. 130.  

23.  Brasil. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde; 

2016 p. 231.  

24.  Ellsworth RE, Kostyniak PJ, Chi L-H, Shriver CD, Costantino NS, Ellsworth DL. 

Organochlorine pesticide residues in human breast tissue and their relationships with 

clinical and pathological characteristics of breast cancer. Environ Toxicol. agosto de 

2018;33(8):876–84.  

25.  Jemal A, Vineis P, Bray F, Torre L, Forman D. The Cancer Atlas. 2o ed. Atlanta, GA: 

American Cancer Society, Inc; 2014. 136 p.  

26.  Engel LS, Werder E, Satagopan J, Blair A, Hoppin JA, Koutros S, et al. Insecticide Use 

and Breast Cancer Risk among Farmers’ Wives in the Agricultural Health Study. Environ 

Health Perspect. setembro de 2017;  

27.  Stewart BW, Wild CP. World Cancer Report 2014. Lyon: International Agency for 

Research on Cancer/World Health Organization; 2014.  

28.  INCA. CÂNCER DE MAMA: é preciso falar disso. 1o ed. Rio de Janeiro; 2014.  



41 

 

 

29.  Akram M, Iqbal M, Daniyal M, Khan AU. Awareness and current knowledge of breast 

cancer. Biol Res. 2017;50(1).  

30.  OMS. Breast cancer [Internet]. 2018 [citado 2 de agosto de 2018]. Disponível em: 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-

diseases/cancer/news/news/2012/2/early-detection-of-common-cancers/breast-cancer 

31.  FEBRASGO. Manual de Orientação em Mastologia. Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia. 2010;216.  

32.  Tea M-KM, Tan YY, Staudigl C, Eibl B, Renz R, Asseryanis E, et al. Improving 

comprehension of genetic counseling for hereditary breast and ovarian cancer clients with 

a visual tool. Toland AE, organizador. PLoS ONE. 12 de julho de 2018;13(7).  

33.  American Cancer Society. About Breast Cancer [Internet]. EUA: American Cancer 

Society; 2018 fev [citado 17 de maio de 2018] p. 17. Disponível em: 

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/what-is-breast-cancer.html 

34.  Rezende LFM, Arnold M, Rabacow FM, Levy RB, Claro RM, Giovannucci E, et al. The 

increasing burden of cancer attributable to high body mass index in Brazil. Cancer 

Epidemiol. junho de 2018;54:63–70.  

35.  American Cancer Society. Breast Cancer Risk and Prevention [Internet]. EUA: American 

Cancer Society; 2018 set [citado 15 de maio de 2018] p. 34. Disponível em: 

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/risk-and-prevention.html 

36.  Silva PA, Riul SS. Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. Rev Bras Enferm. 

dezembro de 2011;64(6):1016–21.  

37.  Jacob L, Freyn M, Kalder M, Dinas K. Impact of tobacco smoking on the risk of 

developing 25 different cancers in the UK: a retrospective study of 422,010 patients 

followed for up to 30 years. Oncotarget. 9 de abril de 2018;9:10.  

38.  Peres F, Moreira JC, Dubois GS. AGROTÓXICOS, SAÚDE E AMBIENTE: uma 

introdução ao tema. É Veneno Ou Remédio. 2003;22.  

39.  Soares WL, Porto MFS. Uso de agrotóxicos e impactos econômicos sobre a saúde. Rev 

Saúde Pública. abril de 2012;46(2):209–17.  

40.  Pires DX, Caldas ED, Recena MCP. Intoxicações provocadas por agrotóxicos de uso 

agrícola na microrregião de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil, no período de 1992 a 

2002. Cad Saúde Pública. junho de 2005;21(3):804–14.  

41.  O’Leary ES, Vena JE, Freudenheim JL, Brasure J. Pesticide exposure and risk of breast 

cancer: a nested case–control study of residentially stable women living on Long Island. 

Environ Res. fevereiro de 2004;94(2):134–44.  

42.  Waheed S, Halsall C, Sweetman AJ, Jones KC, Malik RN. Pesticides contaminated dust 

exposure, risk diagnosis and exposure markers in occupational and residential settings of 

Lahore, Pakistan. Environ Toxicol Pharmacol. dezembro de 2017;56:375–82.  



42 

 

 

43.  Chagas CC, Guimarães RM, Boccolini PMM. Câncer relacionado ao trabalho: uma 

revisão sistemática. Cad Saúde Coletiva. 2013;21(2):209–23.  

44.  Pignati WA, Machado JMH, Cabral JF. Acidente rural ampliado: o caso das “chuvas” de 

agrotóxicos sobre a cidade de Lucas do Rio Verde - MT. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;10.  

45.  Belo MSSP, Pignati W, Dores EFG de C, Moreira JC, Peres F. Uso de agrotóxicos na 

produção de soja do estado do Mato Grosso: um estudo preliminar de riscos ocupacionais 

e ambientais. Rev Bras Saúde Ocupacional. junho de 2012;37(125):78–88.  

46.  Dereumeaux C, Saoudi A, Goria S, Wagner V, De Crouy-Chanel P, Pecheux M, et al. 

Urinary levels of pyrethroid pesticides and determinants in pregnant French women from 

the Elfe cohort. Environ Int. outubro de 2018;119:89–99.  

47.  O’Callaghan-Gordo C, Kogevinas M, Cirach M, Castaño-Vinyals G, Aragonés N, 

Delfrade J, et al. Residential proximity to green spaces and breast cancer risk: The 

multicase-control study in Spain (MCC-Spain). Int J Hyg Environ Health. agosto de 2018;  

48.  Yen AM-F, Wu WY-Y, Tabar L, Duffy SW, Smith RA, Chen H-H. Initiators and 

promoters for the occurrence of screen-detected breast cancer and the progression to 

clinically-detected interval breast cancer. J Epidemiol. março de 2017;27(3):98–106.  

49.  Troisi R, Ganmaa D, dos Santos Silva I, Davaalkham D, Rosenberg PS, Rich-Edwards J, 

et al. The Role of Hormones in the Differences in the Incidence of Breast Cancer between 

Mongolia and the United Kingdom. Alemany M, organizador. PLoS ONE. dezembro de 

2014;9(12).  

50.  Schneider AP, Zainer CM, Kubat CK, Mullen NK, Windisch AK. The Breast Cancer 

Epidemic: 10 Facts. Linacre Q. agosto de 2014;81(3):244–77.  

51.  Karim SM, Baeshen W, Neamatullah SN, Bin B. Oral Contraceptives, Abortion and 

Breast Cancer Risk: a Case Control Study in Saudi Arabia. Asian Pac J Cancer Prev. 18 

de maio de 2015;16(9).  

52.  Terry MB, Tehranifar P. Hormone Replacement Therapy and Breast Cancer Risk: More 

Evidence for Risk Stratification? J Natl Cancer Inst. 18 de setembro de 2013;105(18).  

53.  Wei W, Tao M, Yuanfang C, Tao S, Min X, Qian S, et al. [Comparation study of incidental 

irradiation dose to the internal mammary chain during postmastectomy radiotherapy for 

patients treated with different irradiation techniques]. Chinese Journal of Oncology. 23 de 

maio de 2018;  

54.  González-Jiménez E, García PA, Aguilar MJ, Padilla CA, Álvarez J. Breastfeeding and 

the prevention of breast cancer: a retrospective review of clinical histories. J Clin Nurs. 

setembro de 2014;23(17–18).  

55.  Zhou Y, Chen J, Li Q, Huang W, Lan H, Jiang H. Association Between Breastfeeding and 

Breast Cancer Risk: Evidence from a Meta-analysis. Breastfeed Med. abril de 2015;10(3).  

56.  Girianelli VR, Gamarra CJ, Azevedo e Silva G. Disparities in cervical and breast cancer 

mortality in Brazil. Rev Saúde Pública. junho de 2014;48(3).  



43 

 

 

57.  Guerra MR, Bustamante-Teixeira MT, Corrêa CSL, Abreu DMX de, Curado MP, Mooney 

M, et al. Magnitude e variação da carga da mortalidade por câncer no Brasil e Unidades 

da Federação, 1990 e 2015. Rev Bras Epidemiol. maio de 2017;20(1):102–15.  

  



44 

 

 

11 ANEXOS 

 

 

11.1. ANEXO 1 – PARECER DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 

  



48 

 

 

11. 2 ANEXO 2 - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO DE ARTIGO 

CIENTÍFICO 

 

  



49 

 

 

12 APÊNDICES 

 

 

12. 1  APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 



50 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

12. 2  APÊNDICE 2 – SOLICITAÇÃO DE PESQUISA A NUTEC 

 

 



55 

 

 

12. 3 APÊNDICE 3 – SOLICITAÇÃO DE PESQUISA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE RONDONÓPOLIS 

 

 



56 

 

 

12. 4 APÊNDICE 4 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA – NUTEC 

RONDONÓPOLIS 

 

 



57 

 

 

12. 5  APÊNDICE 5 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 



58 

 

 

12. 6  APÊNDICE 6 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 


