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RESUMO 

 

SOUZA AG.  Distribuição espacial da mortalidade por acidente vascular 

cerebral e fatores socioeconômicos nos distritos da cidade de São Paulo, 

Brasil (dissertação). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2012. 

 

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de 

mortalidade e a principal causa de incapacidade no mundo. Muitos fatores 

de riscos estão associados ao AVC, sendo o principal a hipertensão arterial. 

Vários estudos também mostraram a associação de um baixo status 

socioeconômico com altas taxas de mortalidade pelo AVC. O presente 

estudo teve como objetivo analisar a distribuição espacial da mortalidade 

por AVC na cidade de São Paulo de acordo com os fatores 

socioeconômicos. MÉTODOS: Estudo realizado nos 96 distritos da cidade 

de São Paulo no período de 2006 a 2008. Foram analisadas taxas de 

mortalidade por AVC em ambos os sexos. Os fatores analisados foram % de 

indivíduos com escolaridade nível superior, % domicílios com três pessoas 

ou mais morando na residência e % de indivíduos das classes D e E em 

cada distrito. Aplicou-se a metodologia de agrupamento K-means para 

análise da distribuição da mortalidade por AVC de acordo com os fatores 

socioeconômicos e uma regressão linear com heterocedasticidade corrigida 

para avaliar a relevância de cada fator. RESULTADOS:  As médias das 

taxas de mortalidade por AVC foram mais elevadas nos homens 



 

 
 

xx 

(72,7/100.000 habitantes) comparados às mulheres (48,9/100.000 

habitantes). O agrupamento A possui os distritos com melhores condições 

socioeconômicas (51,3% possuem escolaridade superior, 47,3% moram 

com três pessoas ou mais, 3,23% pertencem a classe D e E) enquanto que 

os grupos D e E incluem distritos com piores condições socioeconômicas 

localizados nas áreas mais periféricas. As taxas de mortalidade por AVC 

foram mais elevadas no grupo E, tanto no sexo masculino (82,7/100.000 

habitantes) quanto no feminino (60,2/100.000 habitantes).  A regressão 

linear em ambos os sexos mostrou que o modelo aplicado foi adequado com 

r² ajustado de 0,64 para homens e 0,70 para mulheres, sendo que a 

escolaridade superior e três pessoas ou mais habitantes na mesma 

residência foram significativos (p<0,001, para ambos). CONCLUSÃO:  A 

mortalidade por AVC apresentou uma distribuição diferenciada na cidade de 

São Paulo com maior mortalidade nas regiões mais pobres e periféricas 

mostrando uma relação inversa com o status socioeconômico. 

 

DESCRITORES: Acidente cerebral vascular, mortalidade, fatores 

socioeconômicos, cidade de São Paulo, análise de cluster. 
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SUMMARY  

 

SOUZA AG.  Spatial distribution of stroke mortality and socioeconomic 

factors in the districts of the city of São Paulo, Brazil. (dissertation). São 

Paulo: Medical School, University of São Paulo; 2012. 

 

 

BACKGROUND: Stroke is the second cause of mortality and the main cause 

of disabilities in the world. Several risk factors are associated to stroke and 

the most important is the high blood pressure. Several studies have also 

showed an association between low socioeconomic status and high stroke 

mortality rates. The objective of this study is to analyze the spatial 

distribution of stroke mortality according to socioeconomic status in the city 

of Sao Paulo, Brazil. METHOD: The study included all the 96 districts of the 

city from 2006 to 2008. We analyzed stroke mortality rates in both genders. 

Socioeconomic factors included in the analysis are: % of people with at least 

college education, % of houses with at least three people living together, and 

% of people from classes D and E (most deprived people) in the district. We 

used cluster analysis K-means for evaluation of the distribution of 

socioeconomic factors and stroke mortality rates and a linear regression with 

heteroskedasticity corrected to evaluate contribution of each factor on stroke 

mortality. RESULTS: Mean stroke mortality rate was higher in men 

(72.7/100,000 inhabitants) compared to women (48.9/100,000 inhabitants). 

Group A has the districts with better socioeconomic status (51.3% of 



 

 
 

xxii  

individuals with at least college, 47.3% of individuals living in a house with at 

least 3 people, and only 3.2% of individuals of the Classes D and E most 

deprived people) while  groups D and E have the worst economic status 

living in the most peripheric areas. Stroke mortality rates were higher in 

group E for men (82.6/100,000 inhabitants) and women (60.2/100,000 

inhabitants). For both sexes, a linear regression showed that the applied 

model was adequate with a adjusted r2 of 0.64 for men and of 0.70 of women 

with a significant difference for % of individuals with at least college 

education and % of houses with at least three individuals living together 

(p<0,001, for both). CONCLUSION: Stroke mortality presented a different 

spatial distribution in the city with a higher mortality in the most deprived and 

peripheric  areas showing an inverse relationship with socioeconomic status. 

 

DESCRIPTORS: stroke, mortality, socioeconomic status, city of São Paulo, 

cluster analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 Acidente Vascular Cerebral 

 

Os principais fatores de risco para o acidente vascular cerebral são: 

hipertensão, tabagismo, diabetes mellitus, ateromatose carotídea, fibrilação 

atrial, insuficiência cardíaca congestiva, dislipidemia, sedentarismo, idade, 

história familiar, gênero, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico 

transitório prévio e doença arterial coronariana prévia 1. 

Estudos recentes mostraram que o acidente vascular cerebral (AVC) 

é a segunda causa de mortalidade e a principal causa de incapacidade no 

mundo em adultos 2,3, sendo responsável por aproximadamente 10 porcento 

de todos os óbitos mundiais 4. Em 2001, cerca de 5.400.000 pessoas 

morreram de AVC no mundo, sendo que menos de um milhão viviam em 

países de alta renda 4.  

O AVC é a principal causa ou a segunda causa de morte nos países 

da América Latina e Caribe 5. As taxas de mortalidade por AVC no Brasil 

(128,0/1000.000 habitantes para homens e 98,7/100.000 mulheres) 

apresentaram-se como as mais elevadas entre os países da América Latina 

6, sendo a principal causa de morte no Brasil entre as mulheres e a segunda 

entre os homens no ano de 2009 7. 
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1.2  Fatores socioeconômicos 

 

Galobardes et al. 8,9 publicaram um glossário de indicadores de 

posição socioeconômica utilizado em pesquisas de saúde. Os autores 

descrevem diversas variáveis, estando entre elas nível educacional, 

condições de habitação que inclui bens materiais e número de pessoas 

morando na mesma residência, renda, ocupação e índice de privação entre 

outros, mostrando assim que para melhor compreendermos as 

desigualdades em saúde é necessário analisar diversos indicadores em 

diferentes momentos e lugares. 

Os fatores socioeconômicos são fortemente associados com a 

mortalidade; um estudo avaliou os melhores indicadores para analisar o 

status socioeconômico em pesquisas de saúde. Riqueza e renda familiar 

foram os indicadores que se associaram fortemente com a mortalidade para 

todas as faixas etárias de: 45 a 64 anos (renda RR=2.75; IC=1,40-5,41 e 

riqueza RR=3,58; IC=1,78-7,18) e acima de 65 anos (renda RR=1,50; IC 

1.12-2,00 e riqueza RR=1,92; IC=1,38-2,66). A baixa escolaridade e a 

ocupação inferior não apresentaram associações fortes com a 

mortalidade10. 
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Grundy et al., verificaram sete indicadores de nível socioeconômico 

utilizando os fatores isoladamente ou em conjunto com outros fatores 

socioeconômicos para analisar qual é a metodologia adequada para estudos 

de desigualdades na população de 55 a 69 anos. Os sete indicadores 

socioeconômicos utilizados foram: ocupação, renda, qualificação 

educacional, indicador de privação, posse de habitação, recursos familiares 

e disponibilidade de carro. Todas as variáveis socioeconômicas analisadas 

mostraram associação significativa (p<0,001) com o risco de baixa condição 

de saúde para ambos os sexos. Os autores realizaram diversos modelos 

combinando algumas variáveis para verificar quais conjuntos de fatores 

poderiam explicar melhor o risco de baixa condição de saúde. O modelo 

mais apropriado foi o que abrangeu educação e o indicador de privação 

socioeconômica para homens no ano de 1988/9 e para as mulheres no ano 

de 1994 (r²=0,1012) 11.  

 
 
 
1.3 Associações entre mortalidade por AVC e fatores  socioeconômicos 

 

Cox et al. 12, em revisão bibliográfica, discutiram a necessidade de 

mais estudos para verificar a relação entre a mortalidade por AVC e os 

fatores socioeconômicos. As variáveis socioeconômicas mais 

frequentemente estudadas de acordo com essa revisão foram: nível/anos de 

estudo, renda, classe ocupacional e taxa de privação (incluindo morar em 

casa não própria) e más condições de habitação (porcentagem de pessoas 
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vivendo na mesma residência com densidade maior do que duas 

pessoas por dormitório). 

A relação entre a taxa de mortalidade por AVC e os fatores 

socioeconômicos foram investigados em diversos países desenvolvidos, 

como os Estados Unidos 13, Austrália 14, e alguns países da Europa 15,16, 

concluindo-se que há associação entre uma taxa alta de mortalidade por 

AVC e privação socioeconômica. 

 
Essa associação também foi avaliada em países da América Latina 

como Argentina e Brasil, sendo descrita na Argentina uma associação 

positiva entre desemprego e a mortalidade. No Brasil, Sichieri et al. 

analisaram a mortalidade por AVC em diversas cidades do país, junto com  

alguns fatores socioeconômicos (analfabetismo, casas com instalação 

domiciliar de água, renda média e população branca), observando ausência 

de  associação 17,18. 

Drumond et al. 19 estudaram a mortalidade cerebrovascular 

descrevendo quatro áreas homogêneas e mostrando que as áreas com 

piores condições socioeconômicas estavam associadas à mortalidade 

elevada por AVC. 

 

 

1.4 Espaço geográfico 

 

O espaço geográfico é ‘produtor’ de desigualdades sociais por meio 

de mecanismos de valorização do solo urbano que tendem a concentrar a
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 população pobre em ‘áreas’ mais pobres, sendo os fatores culturais, 

econômicos, demográficos e ambientais representantes do espaço em todas 

as escalas 20. Desse modo, uma cidade “produz” o lugar dos ricos, dos 

pobres e da indústria, bem como estabelece fluxos de circulação de bens e 

serviços 21.  

Barcellos et al. 22 descreveram a importância de incorporar o espaço 

geográfico em estudos na área da saúde não apenas para estabelecer 

diferenças entre as regiões com base nas características distintas, mas 

também para introduzir o local como uma variável do estudo.  

 

 

1.5 Variação geográfica e a mortalidade por AVC 

 

Na região dos Apalaches foi realizado estudo para examinar as 

diferenças geográficas e raciais relacionadas à mortalidade por AVC. As 

taxas de mortalidade por AVC foram muito elevadas independente de raça, 

sexo e faixa etária. As altas taxas de mortalidade por AVC em mulheres 

brancas ocorreram na região central da região no leste do Kentucky, oeste 

da Virginia e do leste da Virginia.  Verificou-se que o centro do Tennessee e 

região leste do Alabama oriental também apresentaram altas taxas de 

mortalidade 23.  

Sichieri et al. analisaram a distribuição da mortalidade por várias 

doenças, incluindo o AVC, em diversas capitais do Brasil. São Luís 

apresentou as maiores proporções de morte (25,4%) entre algumas capitais 
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do Brasil, ocorrendo em São Paulo proporções intermediárias (13,1%) e em 

Macapá a menor proporção (8,3%). A cidade de São Paulo possuiu a taxa 

de mortalidade proporcional por AVC de 0,92/100.000 para homens e 

0,87/100.000 para mulheres enquanto que em São Luís a taxa mortalidade 

foi maior, com 1,65/100.000 para homens e 1,79/100.000 para mulheres 18.  

 

1.6 Características da cidade de São Paulo 

 

A cidade de São Paulo é a maior metrópole do Brasil, apresentando 

cerca de 11 milhões de habitantes distribuídos numa área de 1.509 Km2. 

Sua estrutura político-administrativa está baseada na divisão da cidade em 

96 distritos e 31 subprefeituras 24. 

Devido ao crescimento industrial da cidade no século XX, São Paulo 

teve alto crescimento populacional gerando padrões urbanos similares a 

outras cidades latino-americanas, apresentando altos níveis de 

desigualdade social e de saúde 25,26,27.   

A cidade possui organização espacial estruturada com características 

de desigualdade, em que a região central possui mais acesso a infra-

estrutura urbana enquanto nas regiões mais periféricas esse acesso é 

dificultado, sendo destinada ao trabalho e moradias da população mais 

pobres 25,27. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

Analisar a distribuição espacial da mortalidade por AVC nos 96 

distritos da cidade de São Paulo, no período de 2006 a 2008, de acordo 

com os fatores socioeconômicos utilizando os dados da pesquisa DNA 

Paulistano. 

 

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Analisar a associação entre a escolaridade superior e a mortalidade 

por AVC nos distritos de São Paulo. 

Analisar a associação entre o número de habitantes na residência e a 

mortalidade por AVC nos distritos de São Paulo. 

Analisar a associação entre porcentagem de pessoas pertencentes 

às classes D e E e a mortalidade por AVC nos distritos de São Paulo.  
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3 MÉTODOS 

 

O presente trabalho é um estudo epidemiológico do tipo ecológico 

realizado nos 96 distritos da cidade de São Paulo (São Paulo – Brasil) no 

período de 2006 a 2008. 

A fim de analisar a distribuição da mortalidade por AVC na cidade de 

São Paulo, os dados de mortalidade por AVC foram analisados por local de 

residência, em ambos os sexos pelo PRO-AIM (Programa de 

Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São 

Paulo). 

Para complementar as análises foram inseridas os dados 

socioeconômicos obtidos na pesquisa “DNA Paulistano”, realizada nos 96 

distritos da cidade de São Paulo a fim de caracterizar a relação dos 

paulistanos com sua cidade. Abrangendo diversos temas como emprego, 

condições de vida, educação, saúde e transporte, vida cultural, participação 

social e política, violência e segurança, inclusão e exclusão 28.  

 

 

3.1 Taxas de Mortalidade 

 

Os dados de mortalidade por AVC por óbitos residentes na cidade de 

São Paulo foram obtidos pelo Programa de Aprimoramento das Informações 

de Mortalidade no Município de São Paulo (PRO-AIM) 29, utilizando a média 

de três anos (2006 a 2008). Os dados da população utilizados foram do ano 
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de 2007 - IBGE/DATASUS. Todas as mortes na cidade de São Paulo são 

classificadas por uma equipe de nosologistas do Departamento de Saúde, 

de acordo com a 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10). No presente estudo foram analisadas todas as mortes por AVC 

(I60-I69). 

As taxas de mortalidade foram calculadas por distrito, por 100.000 

habitantes, de acordo com sexo e faixa etária (35-44, 45-54, 55-64 e 65-74 

anos) sendo ajustadas de acordo com a distribuição de faixas etárias da 

população da cidade de São Paulo em 2007 - IBGE/DATASUS.  

 

 

3.2  Dados socioeconômicos 

 

Os dados socioeconômicos e demográficos foram obtidos por meio 

da pesquisa DNA Paulistano. O “DNA Paulistano” foi uma pesquisa 

abrangente de opinião realizada na cidade com amostragem representativa 

de cada um dos 96 distritos da cidade de São Paulo com rigor metodológico.  

Todas as unidades administrativas foram detalhadas segundo o ponto de 

vista dos moradores. Foram entrevistadas 28.389 pessoas com 16 anos ou 

mais residentes nas localidades avaliadas 28.  

Foi aplicado um questionário elaborado pela equipe do Datafolha 

dividido em dois blocos: uma matriz de avaliação de políticas públicas e uma 

bateria de perguntas sobre hábitos culturais e de consumo, além do perfil 

sócio-demográfico28.
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Os resultados obtidos nesta pesquisa realizada nos 96 distritos da 

cidade foram agrupados em 8 regiões: norte, noroeste, oeste, centro, leste, 

extremo leste, sul e extremo sul. Eles foram publicados em dez cadernos 

entre os dias três de agosto e quatro de outubro de 2008 pela Folha de São 

Paulo e em um livro publicado em 2009 pela editora Publifolha 28. 

Os dados coletados incluíram as variáveis dos distritos contendo 

informações da população, índice de desenvolvimento humano, gênero, 

idade média, faixa-etária, situação conjugal, religião, raça, peso, altura, 

índice de massa corpórea, lazer, escolaridade, classe econômica, número 

de pessoas morando na residência, acesso a Internet, estilo de vida, 

violência, entre outros.  

Os dados utilizados nesta análise para caracterização dos distritos 

em relação aos fatores econômicos foram: 

� % de pessoas no distrito que possuíam escolaridade superior, 

� % de pessoas que moravam com três pessoas ou mais na 

mesma residência 

� % de pessoas pertencentes as classe D e E, segundo o critério 

de classificação econômica Brasil (CCEB) da ABEP 

(Associação Brasileira de Empresas de pesquisa), que leva em 

consideração posse de itens e grau de instrução do chefe de 

família, classificando assim, as classes por meio de um 

sistemas de pontos (anexo 1) 30. 
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3.3  Indicadores sociais 

 

Foram utilizadas as taxas de mortalidade infantil e materna como 

indicadores demográficos e de saúde, sendo variáveis representativas das 

condições gerais de vida ou saúde prevalentes em cada região: 

� Taxa de mortalidade infantil:  expressa por meio da razão dos 

óbitos de crianças com até 1 ano pelo número de nascidos 

vivos no período estudado por mil habitantes 31. 

� Taxa de mortalidade materna:  relaciona o número de óbitos 

de mães devido a complicações na gravidez, parto e puerpério 

em relação ao número de nascidos vivos por cem mil 

habitantes 31.  

 

 

3.4  Método de agrupamento K-means 

Na análise dos dados utilizou-se o método de agrupamento K-means. 

É um método não hierárquico que requer que o usuário especifique 

previamente o número de agrupamentos que deverão ser constituídos. 

Consiste na alocação de cada elemento amostral, cujo centroide (vetor de 

média amostral) é o mais próximo do vetor de valores observados para o 

respectivo elemento, sendo o primeiro passo a escolha do K centroide para 

inicializar o processo de partição; o segundo passo é a comparação de cada 

elemento dos conjuntos de dados com cada centroide inicial, utilizando-se a 

distância Euclidiana onde o elemento é alocado ao grupo cuja distância é a 
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menor. Após aplicar o passo 2 para cada um dos “n” elementos amostrais, 

recalcula-se os valores dos centroides para cada novo grupo formado e 

repete-se o passo 2, considerando-se os centroides destes novos grupos; os 

passos 2 e 3 devem ser repetidos até que todos os elementos amostrais 

estejam “bem alocados” em seus grupos, isto é, até que nenhuma 

realocação de elementos seja necessária 32. 

 

 

3.5  Análise Estatística 

 

Os dados foram obtidos a partir do banco de dados da pesquisa DNA 

Paulistano que permitiu a caracterização dos 96 distritos de São Paulo.  

As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste qui-quadrado ou 

teste exato de Fisher, conforme necessário. Variáveis contínuas foram 

apresentadas como média e desvio padrão e analisadas utilizando-se 

ANOVA com teste post-hoc de Bonferroni. Os dados foram analisados de 

acordo com o gênero.  

A distribuição geográfica das características socioeconômicas da 

cidade de São Paulo foi analisada utilizando-se o método de agrupamento 

K-means.  Todos os fatores socioeconômicos foram testados, mas o modelo 

que melhor caracterizou a distribuição de tais fatores incluiu as seguintes 

variáveis: % escolaridade superior, % de três ou mais pessoas vivendo na 

mesma residência e % de pessoas pertencentes as classe D e E. Foi 

selecionada uma solução com cinco grupos para análise, pois ao testar uma 
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solução com quatro grupos observou-se que um dos grupos continha mais 

de 40% dos distritos.  Utilizando uma solução com cinco grupos a dispersão 

das variáveis ficou mais bem distribuída.  

Um modelo de regressão linear com heteroscedasticidade corrigida 

foi feito usando as mesmas variáveis da análise por agrupamento. As 

análises foram realizadas utilizando-se o software Statistical Package for 

Social Sicences - SSPS (versão 16.0) para análises estatísticas básicas, o 

Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library - Gretl (versão 

1.9.5cvs) para a realização da regressão linear, o software R (versão 2.13.0) 

para análise de agrupamento e o MapInfo (versão 8.5) para mapeamento da 

distribuição dos agrupamentos na cidade de São Paulo 

 

 

3.6  Aprovação CEP 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário da USP, registro com nº909/09. 
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4 RESULTADOS 

 

Os distritos foram agrupados em cinco grupos de acordo com os 

fatores socioeconômicos utilizados no estudo e nomeados como “A”, “B”, 

“C”, “D” e “E” (Tabela 1; Figuras 1 e 2).  

O grupo A é formado por apenas 8,8% da população da cidade. A 

maioria dos distritos neste grupo localiza-se nas regiões sul, leste, oeste e 

centro. Os treze distritos estão espacialmente juntos e pertencem a áreas 

nobres da cidade como Alto de Pinheiros, Consolação, Itaim Bibi, Mooca, 

Perdizes, entre outros.   

O grupo B é o maior agrupamento da análise, com 32 distritos 

distribuídos nas diversas regiões da cidade. Concentra-se na região leste. É 

o segundo grupo com maior concentração da população (32,02%). 

O grupo C inclui 3,7 porcento da população da cidade. É o menor 

agrupamento do estudo com apenas 8 distritos, localizados no centro da 

cidade. 

O grupo D inclui 13 distritos distribuídos nas zonas extremos sul e 

leste, com exceção do Bom Retiro e Pari; este grupo representa 15,3 

porcento da população. 

O grupo E é o segundo maior agrupamento com 30 distritos. Mais de 

40% da população mora nestes distritos que são localizados nas regiões 

extremas e suas proximidades, como zonas extremo sul e leste, norte e 

noroeste. 
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� TABELA 1 

 Distribuição da mortalidade por AVC nos 96 distritos de São Paulo 

organizados em cinco grupos em ambos os sexos de acordo com a % de 

escolaridade superior, % de 3 ou mais moradores na mesma residência e % 

de pessoas pertencentes a classe D e E. 

   Grupo A  Grupo B  Grupo C  Grupo D  Grupo E  
Distritos Alto de Pinheiros Agua Rasa Bela Vista Bom Retiro Anhanguera 
  Consolação Aricanduva Belém Brasilândia Artur Alvim 
  Itaim Bibi Barra Funda Brás Campo Limpo Cachoeirinha 
  Jardim Paulista Butantã Cambuci Ermelino Matarazzo Campo Grande 
  Moema Campo Belo Liberdade Guaianases Capão Redondo 
  Mooca Cangaíba República Jardim Ângela Casa Verde 
  Perdizes Carrão Santa Cecília Jardim Helena Cidade Ademar 
  Pinheiros Cidade Líder Sé Marsilac Cidade Dutra 

  Santo Amaro Cursino   Parelheiros Cidade Tiradentes 
  Saúde Freguesia do Ó   Pari Grajau 
  Tatuapé Ipiranga   São Domingos Iguatemi 
  Vila Leopoldina Itaquera   São Rafael Itaim Paulista 
  Vila Mariana Jabaquara   Vila Andrade Jaçanã 
    Jaraguá     Jaguará 
    Jose Bonifácio     Jaguaré 
    Lapa     Jardim São Luís 
    Mandaqui     Lajeado 
    Penha     Limão 
    Pirituba     Morumbi 
    Ponte Rasa     Parque do Carmo 
    São Lucas     Pedreira 
    São Mateus     Perus 
    Sacomã     Raposo Tavares 
    Santana     Rio Pequeno 

    Socorro     São Miguel Paulista 
    Tucuruvi     Sapopemba 
    Vila Formosa     Tremembé 
    Vila Guilherme     Vila Curuçá 
    Vila Maria     Vila Jacuí 
    Vila Matilde     Vila Medeiros 
    Vila Prudente       
    Vila Sônia       
Nºdistritos      13    32   8    13    30 
População     8,8% 32,0% 3,7% 15,3% 40,2% 
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� FIGURA 1  

Mapeamento dos agrupamentos pela taxa de mortalidade por AVC e fatores 

socioeconômicos (% de nível superior, % de 3 ou mais habitantes na 

mesma residência e % de pessoas pertencentes a classe D e E) em ambos 

os sexos.
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� FIGURA 2  

Mapeamento da distribuição das oito regiões da cidade de São Paulo 

utilizados pela pesquisa DNA Paulistano.  
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As taxas de mortalidade por AVC no sexo masculino representadas 

na figura 3 pertencem ao primeiro quartil e variaram de 11,6 por 100.000 

habitantes (Jardim Paulista) a 63,8 por 100.000 habitantes (Campo Limpo). 

No segundo quartil as taxas variaram de 64,3 por 100.000 habitantes (Vila 

Maria) a 80,6 por 100.000 habitantes (Sacomã). Já o distrito de Grajaú 

(81,1/100.000 habitantes) obteve a menor taxa de mortalidade no terceiro 

quartil, entretanto Itaim Paulista (97,5/100.000 habitantes) apresentou a 

maior taxa neste quartil. No último quartil as taxas foram de 99,4 por 

100.000 habitantes (Parelheiros) a 153,7 por 100.000 habitantes (Brás). 

Verificou-se que os distritos com melhores condições 

socioeconômicas estão representados no primeiro quartil com a mortalidade 

mais baixa; são eles: Alto de Pinheiros, Consolação, Itaim Bibi, Jardim 

Paulista, Moema, Perdizes, Pinheiros, Santo Amaro, Saúde, Tatuapé, Vila 

Leopoldina e Vila Mariana.  O último quartil possui alguns distritos do 

extremo leste, como: Jardim Helena, Vila Curuçá, São Miguel Paulista, Itaim 

Paulista, Cidade Tiradentes e Iguatemi. Pode-se notar que possuem os 

piores fatores socioeconômicos.  

O distrito de Marsilac apresentou a taxa de mortalidade zero por 

100.000 habitantes apenas no sexo masculino; por se tratar de um distrito 

mais rural talvez haja subnotificação de mortes. O distrito da Mooca possui 

melhores condições socioeconômicas; no entanto a taxa de mortalidade 

pertence ao segundo quartil para a mortalidade (72,2/100.000 habitantes).
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� FIGURA 3  

Mapeamento das taxas de mortalidade por AVC no sexo masculino (por 

100.000 habitantes) distribuídos em quartis nos distritos da cidade de São 

Paulo. 
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Observou-se na figura 3 que as taxas de mortalidade por AVC no 

sexo masculino no primeiro quartil são as menores taxas, variando de 9,9 

por 100.000 habitantes (Moema) a 37,8 por 100.000 habitantes (Santana). 

O distrito Liberdade (38,8/100.000 habitantes) apresentou a menor taxa do 

segundo quartil enquanto a Água Rasa (51,7/100.000 habitantes) obteve a 

pior taxa. O terceiro quartil variou de 52,8/100.000 habitantes (Vila Formosa) 

a 64,6 por 100.000 habitantes (Vila Jacuí). No ultimo quartil as taxas de 

mortalidade foram maiores, variando de 64,7 por 100.000 habitantes 

(Cachoerinha) a 86,3 por 100.000 habitantes (Perus). 

Muitos distritos com melhores condições socioeconômicas são 

pertencentes ao primeiro quartil, como: Alto de Pinheiros, Consolação, Itaim 

Bibi, Jaguaré, Jardim Paulista, Moema, Mooca, Morumbi, Perdizes, 

Pinheiros, Santo Amaro, Saúde, Tatuapé, Vila Leopoldina, Vila Mariana. 

Pode-se observar que a taxa de mortalidade por AVC apresentou diferença 

entre homens (72,2/100.000 habitantes) e mulheres (32,8/100.000 

habitantes).  

Nota-se que alguns distritos com piores condições socioeconômicas 

possuem as taxas de mortalidade mais elevadas. São eles: Anhanguera, 

Cachoerinha, Cidade Dutra, Grajau, Iguatemi, Itaim Paulista, Jaçanã, Jardim 

São Luís, Lajeado, Parque do Carmo, Perus, São Miguel Paulista e Vila 

Medeiros.
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� FIGURA 4 

 Mapeamento das taxas de mortalidade por AVC no sexo feminino (por 

100.000 habitantes) distribuídos em quartis nos distritos da cidade de São 

Paulo.



CAPÍTULO 3 
 

 
 

23 

Os indicadores socioeconômicos e a taxa de mortalidade por doenças 

cerebrovasculares no sexo masculino e feminino, taxa de mortalidade 

materna e infantil de cada grupo de distritos estão na Tabela 2. 

O grupo A possui as menores taxas de mortalidade por AVC no sexo 

masculino (35,6/100.000 habitantes) e no sexo feminino (21,7/100.000 

habitantes), menor mortalidade materna (30,5/100.000 habitantes) e infantil 

(7,0/1.000 habitantes). Em relação aos fatores socioeconômicos a % de 

escolaridade superior (51,3%) é mais elevada em relação aos outros grupos, 

47% dos indivíduos vivem com 3 pessoas ou mais na mesma residência e 

apenas 3,2% pertencem a classe D e E. 

No grupo B, a taxa de mortalidade por AVC em ambos os sexos e 

mortalidade infantil é a segunda menor, porém o grupo apresenta a maior 

taxa de mortalidade materna (165,2 por 100.000 habitantes), embora ela 

não tenha sido estatisticamente significativa em relação aos outros grupos.  

Em média apenas 19,1% possuem escolaridade superior, mais de 55% 

moram com 3 pessoas ou mais na mesma residência e 6,7 % pertencem a 

classe D e E. 

O grupo C possui taxa de mortalidade inferior a média total, 26,8% 

possuem o nível de escolaridade superior, possui a menor porcentagem de 

3 pessoas ou mais entre os grupos, e  11,3 % das pessoas são da classe D 

e E. Este grupo abrange quase todos os distritos da zona central, como: 

Santa Cecília, República, Liberdade, Sé, Bela Vista, Brás e Cambuci, e 

apenas o Belém faz parte da zona Leste. 
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O grupo D apresenta taxas de mortalidade por AVC no sexo 

masculino (80,8 por 100.000 habitantes) e no feminino (56,0 por 100.000 

habitantes); são as mais elevadas em relação ao outros grupos. Este grupo 

possui a menor % de indivíduos escolaridade superior (6,7%) entre os 

grupos, a segunda maior % de 3 pessoas ou mais morando na mesma 

residência (63,2%) e a maior % de pessoas pertencentes a Classe D e E 

(13,9%). 

O grupo E apresenta as taxas de mortalidade por AVC em ambos os 

sexos mais elevadas entre todos os grupos, sendo 82,6 por 100.000 

habitantes no sexo masculino e 60,2 por 100.000 habitantes no sexo 

feminino. A taxa de mortalidade materna é de 99,3 por 100.000 mil 

habitantes, abaixo da média dos grupos e sua taxa de mortalidade infantil é 

a segunda maior entre os grupos. 

A % de escolaridade superior é inferior a média entre os grupos 

(10,5%), a % de 3 pessoas ou mais morando na mesma residência é a mais 

elevada entre os grupos e a % de classe D e E está acima da média dos 

grupos (9,3%). 

A taxa de mortalidade por AVC no sexo masculino ficou abaixo da 

média apenas no grupo A; no restante dos grupos a média aumentou de 

forma crescente: grupo B (73,1/100.000), grupo C (80,5/100.000), grupo D 

(80,78/100.000) e grupo E (82,6/100.000). No sexo feminino a taxa de 

mortalidade por AVC ficou abaixo da média nos grupos A (21,7/100.000), 

grupo B (46,7/100.000) e grupo C (47,6/100.000). Não houve diferença em 

relação à taxa de mortalidade materna entre os grupos. Na taxa de 
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mortalidade infantil apenas os grupos A e B se mostraram abaixo da média, 

com o restante dos grupos apresentando taxas muito semelhantes (P=0,00). 

 

� TABELA 2   

Perfil dos grupos de acordo com as médias e o valor da variância dos 

indicadores utilizados no agrupamento em ambos os sexos (taxa de morte 

por AVC, % de escolaridade superior, % de 3 ou mais habitantes na mesma 

residência e % de pessoas pertencentes as classes D e E) e o número de 

distritos que compõem o agrupamento. 

Média do Grupo a Média 
 

A B C D E Total 
P-Valore 

Taxa de mortalidade por 
AVC - homens b 

35,6 
(18,5) 

73,1 
(22,0) 

80,5 
(34,6) 

80,8 
(30,8) 

82,6 
(21,8) 

72,7 
(28,1) 

0,00 

Taxa de mortalidade por 
AVC - mulheres b 

21,7  
(7,5) 

46,7 
(11,2) 

47,6 
(15,3) 

56,0 
(17,8) 

60,2 
(15,1) 

48,9 
(18,0) 

0,00 

Taxa de mortalidade 
materna c 

30,5 
(59,3) 

165,2 
(382,5) 

81,8 
(77,8) 

123,2 
(60,3) 

99,3 
(72,9) 

113,7 
(229,6) 

0,47 

Taxa de mortalidade 
infantil d 

7,0  
(2,6) 

10,4 
(2,98) 

13,5 
(5,5) 

13,6 
(2,3) 

13,3 
(3,1) 

11,5 
(3,8) 

0,00 

% Escolaridade Superior 51,3 
(10,6) 

19,1 
(8,2) 

26,8 
(11,0) 

6,7 
(2,2) 

10,5 
(5,05) 

19,7 
(15,7) 

0,00 

% 3 pessoas ou mais 
morando na mesma 
residência 

47,3  
(9,3) 

55,7 
(3,8) 

38,1 
(5,9) 

63,2 
(6,60) 

64,4 
(3,6) 

56,8 
(9,7) 0,00 

% Classe D e E 3,2  
(1,6) 

6,7  
(1,4) 

11,3 
(3,6) 

13,9 
(13,9) 

9,3 
(9,3) 

8,4  
(8,4) 

0,00 

 
a Média do Grupo  (desvio padrão) 
b coeficiente de mortalidade por AVC  por idades entre 15 a 74 anos, por 100.000 habitantes 

padronizadas por idade, pelo método direto, utilizando população padrão total da cidade em 

2007. 
c taxa de mortalidade materna por 100.000 habitantes 
d taxa de mortalidade infantil por 1.000 habitantes 

e método ANOVA 
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A análise de agrupamento realizada está representada na forma de 

um gráfico biplot (figura 3), com intuito de mostrar graficamente as relações 

existentes entre as variáveis, as observações e entre as variáveis e as 

observações. Pode ser observado que o grupo A está mais próximo da 

variável % escolaridade superior, o grupo B inclui todas as observações, o 

grupo C está entre a variável % de escolaridade superior e % de classe D e 

E; o grupo D está mais próximo da % de classe D e E e o grupo E mais 

próximo da % de 3 pessoas ou mais na mesma residência. 

 

� FIGURA 5 

 Gráfico biplot a dos cinco agrupamentos do estudo e a relação dos 

fatores socioeconômicos destes grupos. 
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Em relação às regressões lineares descritas nas tabelas 3 e 4, pode-

se observar em ambas que a % de escolaridade superior e % de 3 pessoas 

ou mais morando na mesma residência apresentaram o valor de p<0,001, 

isto é, a porcentagem de indivíduos com escolaridade superior e a 

porcentagem de pessoas morando na residência apresentaram associação 

com a mortalidade por AVC em ambos os sexos; a única variável do estudo 

que não apresentou significância com a mortalidade por AVC foi a 

porcentagem de indivíduos na classe D e E (P=0,78 para homens e de 0,12 

para mulheres). 

A cada percentual de aumento na proporção com escolaridade 

superior diminui 1,45 por 100.000 habitantes a taxa de mortalidade por AVC 

para homens e 0,77 por 100.000 habitantes para mulheres. Já para a 

variável % de 3 pessoas ou mais na mesma residência está associação é 

menor,  a cada aumento da proporção da variável há uma diminuição de  

0,69 por 100.000 habitantes para homens e 0,48 por 100.000 habitantes 

para mulheres na taxa de mortalidade por AVC. 

Verificou-se que 64% da variação total da mortalidade por AVC foi 

explicada pelo modelo de regressão (r2ajustado=0,64) no sexo masculino, já 

para o sexo feminino 70% da variação total da mortalidade por AVC foi 

explicada pelo modelo de regressão (%escolaridade superior, % 3 pessoas 

ou mais na mesma residência e % classe D e E) com o  r2ajustado de 0,70.  
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� TABELA 3  

 Regressão linear com heteroscedasticidade corrigida no sexo 

masculino, usando como variável dependente o coeficiente de 

mortalidade por AVC a. 

 

 
a coeficiente de mortalidade por acidente cerebral vascular por idades entre 15 a 74 anos, 

por 100.000 habitantes padronizadas por idade, pelo método direto, utilizando população 

padrão total da cidade em 2007. 

 
 
 
 
 
 

� TABELA 4   

Regressão linear com heteroscedasticidade corrigida no sexo 

feminino, usando como variável dependente o coeficiente de 

mortalidade por AVC a. 

 

Variável Coeficiente Erro Padrão 
Nível 

Descritivo P-Valor (F) 
R²ajustado 

Regressão Múltipla    <0,001 0,70 
% Escolaridade Superior -0,77 0,11 <0,001   

% 3 ou mais habitantes na 
mesma residência 

-0,48 0,13 <0,001   

% Classe D e E 0,92 0,59 0,12   
a coeficiente de mortalidade por acidente cerebral vascular por idades entre 15 a 74 anos, 

por 100.000 habitantes padronizadas por idade, pelo método direto, utilizando população 

padrão total da cidade em 2007. 

 
Variável Coeficiente Erro Padrão 

Nível 
Descritivo P-Valor (F) 

R²ajustado 

Regressão Múltipla       <0,001 0,64 
   % Escolaridade 
Superior 

-1,45 0,17 <0,001     

   % 3 ou mais habitantes 
na mesma residência 

-0,69 0,26 <0,001     

   % Classe D e E -0,25 0,87 0,78     



 

 
 

29 

4 DISCUSSÃO 
 

Neste estudo encontrou-se uma distribuição diferenciada das mortes 

por AVC na cidade de São Paulo de acordo com os fatores 

socioeconômicos. As áreas mais periféricas da cidade apresentam as 

maiores taxas de mortalidade por AVC em ambos os sexos. O modelo final 

incluiu como fatores socioeconômicos a porcentagem de indivíduos com 

escolaridade nível superior, a porcentagem de indivíduos morando em 

domicílios com três ou mais pessoas e a porcentagem de indivíduos 

pertencentes das classes sociais D e E. Dentre eles, somente a 

porcentagem de indivíduos com escolaridade nível superior e morando em 

residência com três ou mais pessoas apresentaram forte associação com 

mortalidade.  

Vários estudos analisaram a distribuição da mortalidade por AVC em 

diferentes países incluindo o Brasil. Casper et al.33 analisaram as alterações 

no padrão geográfico da mortalidade AVC nos Estados Unidos no período 

de 1962 a 1988. Foram calculadas as taxas de mortalidade por AVC 

ajustadas por idade anualmente para mulheres negras, homens negros, 

mulheres brancas e homens brancos utilizando modelo de regressão linear. 

Foi utilizada a área econômica do Estado como unidade de análise (definida 

como qualquer um município metropolitano ou grupo de municípios não 

metropolitanos que possuem características sociais e econômicas 

semelhantes). A alta taxa de mortalidade na região leste-oeste foi 

mantida ao longo das três décadas para cada um dos quatro grupos de 

raça/ sexo. No sul houve mudança substancial no padrão geográfico da área 



DISCUSSÃO 

 
 

30 

econômica do estado com altas taxas de mortalidade por AVC. Em 1962 as 

áreas econômicas do estado com  as maiores taxas de mortalidade por 

AVC estavam concentrados na região do Piemonte e nas regiões 

costeiras da Carolina do Sul, Geórgia e Alabama. Na análise realizada em 

1988 os agrupamentos associados com altas taxas foram localizados ao 

longo dos vales do rio Mississippi e Ohio 33. Os resultados obtidos no 

presente estudo também apresentaram padrão diferenciado de mortalidade. 

Pode-se observar que as taxas de mortalidade possuem um padrão de 

mortalidade diferenciado, com altas taxas de mortalidade localizadas nas 

regiões mais periféricas. 

Em Recife realizou-se um estudo que avaliou a distribuição espacial 

da mortalidade por doenças isquêmicas do coração e doenças 

cerebrovasculares de acordo com as condições de vida da população na 

cidade, no período de 1999 a 2003. O indicador composto de condição de 

vida foi construído a partir de um conjunto de variáveis censitárias relativas à 

habitação, educação e renda, que geraram cinco indicadores: 1-proporção 

de domicílios com abastecimento adequado de água (através de 

canalização interna proveniente de rede geral, poço ou nascente); 2- 

proporção de domicílios com esgotamento sanitário adequado (esgotamento 

através de rede geral ou fossa séptica); 3- proporção da população de 10 a 

14 anos analfabeta; 4-proporção de responsáveis pelos domicílios com três 

anos ou menos de estudo; 5-proporção de responsáveis pelos domicílios 

com renda mensal igual ou menor a dois salários mínimos. Utilizou-se a 
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metodologia de análise por agrupamento K-means para estratificar este 

indicador em três estratos (melhor condição de vida, intermediária e pior 

condição de vida). Observou-se que as taxas de mortalidade por AVC no 

sexo masculino (>150/100.000 habitantes) foram mais elevadas quando 

comparadas ao sexo feminino (< 150/100.000 habitantes) para todos os 

anos. Em sua grande maioria as áreas mais periféricas de Recife 

apresentaram a pior condição de vida. Ao analisar a média da taxa de 

mortalidade por AVC em cada estrato pode-se observar que no estrato com 

melhores condições de vida a taxa de mortalidade foi a mais baixa 

(122,04/100.000), enquanto que no estrato com piores condições de vida a 

mortalidade foi a mais elevada (182,89/100.000), com o valor de p 

significativo (P=0,014) 34.  

Assim como no presente estudo, observou-se que as taxas de 

mortalidade masculinas no estudo acima são mais elevadas quando 

comparadas com as taxas femininas. Também verificou-se que as piores 

condições de vida  pertencem aos distritos mais periféricos e estão 

associadas as elevadas taxas de mortalidade por AVC. 

Bassanesi et al. 35 investigaram a relação entre mortalidade precoce 

por doenças cardiovasculares e condições socioeconômicas em Porto 

Alegre e a fração do risco atribuível às desigualdades entre bairros 

agrupados em 4 estratos no período de 2000 a 2004. Foi realizada análise 

por agrupamento e a autocorrelação espacial de Moran. As variáveis 

estudas foram: educação, renda, mortalidade infantil, violência, densidade 

intradomiciliar, envelhecimento e fecundidade. Utilizaram-se três estratégias 
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diferentes para compor os estratos finais (escore do componente principal, 

análise de K-means e autocorrelação espacial de Moran). A distribuição final 

da análise verificou que o estrato 1 incluía os bairros da área central, 

estratos 2 e 3 áreas intermediarias e estrato 4 áreas mais periféricas. Ao 

analisar os estratos socioeconômicos, observa-se que o estrato alto possui 

12,5 média de anos de estudo, 56,0 % possuem renda mensal superior a 10 

salários mínimos), menor mortalidade infantil (7,97/1.000 nascidos vivos), 

taxa de mortalidade por causas externas (0,38/100.000 habitantes), 0,74% 

com 6 pessoas ou mais na mesma residência, alta taxa de envelhecimento 

(138,8/100 pessoas menores de 15 anos), baixa taxa de fecundidade 

(26,8/1.000 mulheres) e o menor coeficiente de mortalidade por AVC 

(41,0/100.000). Já no estrato mais baixo observou-se um menor nível de 

escolaridade com 6,2 anos de estudo, apenas 6,2% possuem renda mensal 

superior a 10 salários mínimos, maior coeficiente de mortalidade infantil 

(16,98/1.000 nascidos vivos), elevada taxa de mortalidade por causas 

externas (0,88/100.000 habitantes), 6,06% moram com 6 pessoas ou mais 

na mesma residência, menor taxa de envelhecimento (25,8/100 pessoas 

menores de 15 ano), alta taxa de fecundidade e elevado coeficiente de 

mortalidade por AVC (121,5/100.000). Assim como o estudo atual observou-

se que os grupos que possuem baixa escolaridade, elevada taxa de 

mortalidade infantil, mais pessoas morando na mesma residência possuem 

maiores taxas de mortalidade por AVC. 
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Três estudos realizados em São Paulo avaliaram a distribuição dos 

fatores socioeconômicos, sendo que em dois deles avaliou-se a distribuição 

espacial da mortalidade na cidade de São Paulo.  

Akerman et al. 36,37 realizaram um estudo na cidade de São Paulo no 

ano de 1992 utilizando diversas variáveis socioeconômicas e de ambiente 

como renda familiar per capita, percentagem de população analfabeto e 

com primário incompleto, percentual de residências ligadas à rede de 

esgoto, consumo de água per capita e número de pessoas por domicilio. As 

variáveis acima foram classificadas e transformadas em um indicador que 

variava de 0 a 1 distribuídos em quatro áreas homogêneas e distribuídos 

nos 56 distritos da cidade de São Paulo36. Os resultados mostraram que os 

distritos de Consolação (0,849), Cerqueira Cesar (0,769) e Jardim Paulista 

(0,720) agrupados na zona quatro que continha os distritos localizados nas 

regiões mais nobres da cidade com apenas 9% da população morando na 

área. A zona 3 é a primeira área intermediaria, com cerca de 13,8% vivendo 

nesta região; são distritos localizados na região mais central da cidade e o 

índice varia de 0,566 (Vila Madalena) a 0,419 (Ipiranga).  A zona 2 é a que 

possui a segunda pior área quando se consideram variáveis 

socioeconômicas. O Tatuapé possui o melhor índice (0,396) deste grupo e 

Pirituba possui o pior (0,315). É o segundo maior agrupamento 

concentrando 33% da população vivendo nesta zona. A zona 1 é o 

agrupamento que possui os distritos com as piores condições 

socioeconômicas e de ambiente; mais de 43% da população vive nesta 

zona.  Os distritos de Perus (0,039), Parelheiros (0,110) e Jaraguá (0,148) 
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possuem os piores índices englobando as áreas que possuem as piores 

condições socioeconômicas e se localizam nas regiões mais periféricas da 

cidade. Observou-se que o estudo atual também possui padrão 

semelhantes de distribuição socioeconômicas entre os distritos, onde os 

distritos mais periféricos possuíam piores condições socioeconômicas. 

Drumond e Barros 19 analisaram as desigualdades sociais na 

mortalidade do adulto no município de São Paulo. Foram analisadas 

diversas mortalidades incluindo a decorrente do AVC no período de 1990 a 

1992. Foram utilizados para analise o índice composto classificado de 1 

(melhores condições de vida) a 4 (piores condições de vida) 37 elaborado 

previamente por Akerman e colaboradores. Observou-se que as taxas de 

mortalidade em todas as faixas etárias foram elevadas na área 4 (área com 

piores condições de vida). No sexo masculino o AVC é a quinta causa de 

morte entre 15 a 64 anos nas áreas 1 e 2, nas áreas 3 e 4 o AVC é a quarta 

principal causa. O coeficiente de mortalidade apresentou-se 

significativamente diferente entre as áreas 4 e 1 (risco relativo=2,34) . No 

sexo feminino, na área 1 o câncer de mama é a causa principal e o AVC é a 

segunda; já nas áreas 2, 3 e 4 o AVC é a principal causa, sendo a quarta 

área a apresentar uma maior proporção de casos 12,3%. Assim como no 

sexo masculino o coeficiente de mortalidade apresentou diferença 

estatisticamente significativas entre as áreas 4 e 1 (risco relativo=2,26) 19. 

Verificou-se que as taxas de mortalidade possuem padrões geográficos 

diferenciados na cidade de São Paulo e possui associação inversa aos 

fatores socioeconômicos, o mesmo observado no presente estudo.
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D’Ambrosio e Rodrigues analisaram o nível de privação nos distritos 

da cidade de São Paulo no ano de 2000, medido por vários 

índices propostos na literatura: médias amostrais, GINI, polarização e 

privação. Após uma análise detalhada verificou-se que os distritos mais 

periféricos como Marsilac, Parelheiros, Tremembé, Anhanguera, Cidade 

Tiradentes entre outros são áreas rurais e os distritos mais próximo destas 

áreas são regiões de favelas. Ao ranquear o índice de privação com médias 

amostrais observou-se que os distritos de Moema, Pinheiros, Jardim 

Paulista, Perdizes possuem os menores índices de privação (1 a 16); no 

entanto os distritos de Marsilac, Parelheiros, Iguatemi, Anhanguera e Cidade 

Tiradentes possuíam os mais elevados índices de privação (81 a 96) 38. Os 

autores utilizaram diversos índices para verificar o nível socioeconômico e o 

modelo utilizado no estudo atual é muito semelhante aos resultados 

encontrados.  

Segundo Pasternak et al. 39, nos distritos mais periféricos o acesso 

aos serviços públicos e sua infra-estrutura como saúde, educação, 

oportunidades de trabalho, entre outros, é mais difícil, havendo maior 

concentração de indivíduos com baixa renda.  

Taschner e Bógus com o objetivo de identificar e qualificar alguns 

tipos de impactos produzidos pela globalização sobre o espaço urbano da 

cidade de São Paulo,analisaram diversos fatores socioeconômicos 

construídos com base nos censos demográficos de 1980, 1991 e nos dados 

das PNADs (Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios) de 1985, 

1995 e 1997. A análise foi realizada por cinco anéis do tecido urbano 
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(central, interior, intermediário, exterior e periférico) por meio de 

agrupamento de distritos realizados por Taschner em 1990. Usando-se o 

limiar pessoas por cômodo acima de 1,5, quase 10% das casas em São 

Paulo precisam ser ampliadas, sobretudo nos dois anéis externos. No anel 

periférico a situação é crítica, com mais de 50% dos domicílios com 

superlotação. A escolaridade é distinta por anel: nos anéis central e interior, 

ela se encontra na categoria mais alta (12 anos e mais). Já nos anéis 

intermediário, exterior e periférico, a moda estatística desce para um a 

quatro anos de estudo 40. Foi encontrado padrão semelhante no estudo 

atual, onde as regiões mais periféricas possuem mais pessoas morando na 

mesma residência e a região central possui elevada escolaridade. 

A escolaridade mostrou uma forte associação com a mortalidade por 

AVC nesta análise. Embora haja estudos que não mostraram a presença de 

associação entre AVC e fatores socioeconômicos 10, a maioria dos estudos 

mostra uma relação direta entre más condições socioeconômicas e elevada 

mortalidade por AVC 34, 35. A escolaridade é inversamente associada com a 

mortalidade por AVC; quanto maior foi a escolaridade mais baixa será a taxa 

de mortalidade por AVC. 

A porcentagem de residências com três ou mais pessoas por 

residência foi mais elevada nas regiões mais periféricas, isto é, quanto mais 

distante do centro de São Paulo, mais pessoas vivem em uma mesma 

residência. Esta variável apresentou associação negativa estatisticamente 

significativa com a mortalidade por AVC 
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A definição de classe econômica é apresentada de várias formas na 

literatura. Estudos europeus classificam pela classe ocupacional 41, 

enquanto os americanos classificam utilizando variáveis como educação, 

renda, pobreza, entre outros fatores. Muitos estudos brasileiros classificam 

pela escolaridade analfabetismo, casas com instalação domiciliar de água, 

renda média e população branca 18. No presente estudo optou-se por utilizar 

as classes D e E (que possuem piores condições socioeconômicas) 

classificadas de acordo com a classificação econômica Brasil da ABEP 31. 

Entretanto, na nossa análise, que não houve associação estatisticamente 

significativa com a mortalidade. 

 

 

5.5 Forças e limitações do estudo 

 

O presente estudo tem um delineamento ecológico e, portanto, não 

considerou os dados individuais que poderiam influenciar os resultados. As 

análises são limitadas às variáveis incluídas no estudo original.  

A metodologia de seleção da amostra foi adequada incluindo todos os 

distritos da cidade de São Paulo e permitiu o agrupamento dos distritos da 

cidade de São Paulo de acordo com os fatores socioeconômicos 

selecionados mostrando uma distribuição diferenciada da mortalidade por 

AVC na cidade de São Paulo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A mortalidade por AVC apresentou uma distribuição diferenciada na 

cidade de São Paulo associada às variáveis socioeconômicas incluídas no 

presente estudo.  Os distritos mais distantes apresentaram maiores taxas de 

mortalidade por AVC associada a áreas pobres e periféricas na cidade. 

Esses dados podem auxiliar na distribuição das políticas públicas de saúde 

na cidade de São Paulo. 
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ANEXO A 
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