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RESUMO 

 

No Brasil, em 2016 as doenças cardiovasculares (DCV) representaram a principal causa de 

morte (27,6%). Entre as DCV estão as doenças cerebrovasculares (DCBV) que ocuparam o 

segundo lugar e 28,4% dessas doenças estão entre as mais negligenciadas no país, apesar da 

alta incidência e mortalidade. A análise da evolução da mortalidade de uma doença permite 

acompanhar as mudanças no perfil epidemiológico de uma população, por meio dos aspectos 

da sua estrutura, dos níveis e da sua tendência. Essa tendência sofre a ação de alguns efeitos 

que devem ser considerados em sua análise: os efeitos idade, período e coorte (Holford, 

1991). Os modelos chamados de APC (do inglês: Age-Period-Cohort) possibilitam separar os 

três efeitos (idade, período calendário e coorte de nascimento), identificando-se qual deles 

teve maior impacto na evolução das taxas de mortalidade das doenças ou agravos à saúde 

(Holford, 1991). O objetivo principal é analisar a tendência da mortalidade por DCBV em 

Maceió e Florianópolis no período ente 1981 a 2015, incorporando o modelo APC. As 

informações foram extraídas do Sistema de Informação Sobre Mortalidade e foram corrigidas 

e ajustadas por meio da redistribuição proporcional dos registros como sexo e idade causas 

mal definidas e também se realizou a correção do sub-registro de morte. O APC foi calculado 

pelo modelo de regressão de Poisson, utilizando-se funções estimáveis. As análises 

estatísticas   foram realizadas utilizando-se o APC Web Tool (Biostatistics Branch, Instituto 

Nacional do Câncer, Bethesda, MD). Concluiu-se que a mortalidade por DCBV está 

diminuindo tanto para homens quanto para mulheres, em Maceió e Florianópolis. O efeito da 

idade é muito mais evidente em Florianópolis, indicando que o acúmulo de fatores de risco 

nos indivíduos em Maceió é maior e se expressa mais precocemente.  Houve um efeito de 

coorte e período para os quatro grupos analisados, ou seja, influência do momento em que os 

indivíduos nascem e morrem, respectivamente. O efeito coorte foi maior que o efeito período 

para os quatro grupos analisados, o que pode indicar que a mudança nos fatores de risco que 

cada coorte carreou consigo, exerceu maior influência na queda da mortalidade por DCBV, 

que as variáveis que aturam no momento da morte (efeito período). A diferença na tendência 

de queda em Florianópolis é praticamente a mesma entre homens e mulheres. Em Maceió, as 

mulheres apresentaram maior queda do que os homens, deixando mais evidente a 

vulnerabilidade dos homens.  

 Palavras-chaves: Doenças Cerebrovasculares; Mortalidade; Séries temporais; 

epidemiologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização e o envelhecimento da população têm levado a mudanças no padrão de 

doença no mundo, tornando as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) um grave 

problema de saúde pública. A ocorrência deste agravo é mais frequente em países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos (FUSTER; KELLY, 2010; SCHMIDT; DUCAN; 

SILVA; MENEZES; MONTEIRO; BARRETO et al., 2011).  

Entre as DCNT, estão as doenças cardiovasculares (DCV) que são a principal causa de 

morte na maior parte do mundo (em algumas cidades do mundo, inclusive brasileira, o câncer 

já figura como 1ª causa de morte). Foram estimados cerca de 17,7 milhões de pessoas que 

morreram por DCV em 2015, representando 31% de todas as mortes em nível mundial. 

Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido às DCV e 6,7 milhões devido a 

doenças cerebrovasculares (DCBV) que é a segunda maior causa de morte no mundo 

(OPAS/OMS, 2016).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que até 2030, a DCBV 

continue sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, sendo responsável por 12,2% dos 

óbitos previstos para o ano (WHO,2013).  

Em concordância com observado no mundo, no Brasil, em 2016, as DCV representam 

a principal causa de morte (27,6%). Entre as DCV estão as DCBV que ocupam o segundo 

lugar (28,4% das pessoas foram ao óbito) e estas doenças estão entre as mais negligenciadas 

no país, apesar da alta incidência e mortalidade (BRASIL, 2018).  

As DCBV apresentam características específicas dentro da realidade brasileira por 

constituírem um grupo de doenças entre as mais negligenciadas no país, apesar da alta 

incidência e mortalidade.  Alguns autores caracterizam esse processo como um estágio de 

transição epidemiológica anterior ao observado em países com desenvolvimento 

socioeconômico semelhante (LOTUFO, 2015; LOTUFO; BENSENOR, 2009). Isso porque, 

principalmente, no acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico, o principal fator de risco 

é a hipertensão, de fácil controle com medidas de atenção básica.  

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, a transição 

epidemiológica tem sido acompanhada por transformações no comportamento e estilo de 

vida, levando ao aumento da prevalência dos fatores de risco para as DCBV que incluem a 

hipertensão, diabetes, fibrilação atrial (FA), hiperlipidemia, obesidade e tabagismo. Os efeitos 

dessa mudança têm um impacto econômico muito importante nos países onde a pobreza pode 
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ser tanto a causa como a consequência no crescimento das DCNT e especialmente as DCV 

(FUSTER; KELLY, 2010; SCHMIDT; DUCAN; AZEVEDO E SILVA; MENEZES; 

MONTEIRO; BARRETO et al., 2011; OPAS/OMS, 2016).  

Porém, há diferentes maneiras de diminuir o impacto desses fatores de risco, seja 

diminuindo a incidência das DCBV, seja melhorando seu prognóstico através de sua 

prevenção; por meio de orientação profissional e disponibilização de facilitadores; criação de 

academias comunitárias; adoção de medidas nacionais para a diminuição de sódio nos 

alimentos; ou, pelo tratamento medicamentoso da hipertensão, diabetes, hiperlipidemia e 

obesidade (OPAS/OMS, 2016).  

A análise da evolução da mortalidade de uma doença permite acompanhar as 

mudanças no perfil epidemiológico em uma população, por meio dos aspectos da sua 

estrutura, dos níveis e da sua tendência. Essa tendência sofre a ação de alguns efeitos que 

devem ser considerados em sua análise: os efeitos idade, período e coorte (HOLFORD, 1991).  

As taxas de mortalidade por qualquer tipo de doença, assim como sua variação, podem 

sofrer impacto da idade da população. A mortalidade por DCBV, por exemplo, tende a 

aumentar com o avançar da idade. Trata-se do efeito idade. Em um determinado período, 

podem ocorrer eventos que influenciem simultaneamente todas as faixas etárias, o que 

caracteriza o efeito período. Finalmente, podem existir condições específicas em dado 

momento do tempo que afetem uma geração promovendo mudanças distintas nas taxas de 

mortalidade, constituindo-se no efeito coorte. A análise desses componentes da taxa de 

mortalidade permite uma melhor avaliação do risco associado aos hábitos e às exposições de 

longa duração (ROBERTSON; BOYLE, 1998; HOLFORD, 1991). 

Os modelos chamados de APC (do inglês: Age-Period-Cohort) possibilitam separar os 

três efeitos (idade, período calendário e coorte de nascimento), identificando-se qual deles 

teve maior impacto na evolução das taxas de mortalidade das doenças ou agravos à saúde 

(HOLFORD, 1991). Além disso, possibilita identificar se as mudanças nas taxas de 

mortalidade estão correlacionadas aos efeitos.  



14 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DOENÇAS CEREBROVASCULARES  

 

As DCBV são doenças dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro e são mais 

comumente chamadas de AVE. Podem ser definidas como o surgimento de um déficit 

neurológico súbito e são classificados em dois subtipos: 

a) AVE isquêmico é responsável por 87% dos casos de DCBV e ocorre quando existe 

a obstrução ou diminuição da circulação sanguínea em uma artéria cerebral ocasionando a 

falta de circulação no seu território vascular (WSC, 2017); 

b) AVE hemorrágico é responsável por cerca de 13% dos casos de DCBV e ocorre 

quando há a ruptura espontânea de um vaso, com extravasamento de sangue do interior do 

cérebro (hemorragia intracerebral) para o sistema ventricular (hemorragia intraventricular) 

e/ou espaço subaracnóideo (hemorragia subaracnóide). O sangue se acumula e comprime o 

cérebro. Os dois tipos de AVE hemorrágicos são hemorragia intracerebral ou hemorragia 

subaracnóide (WSC, 2017; SBDCV, 2017).  

As DCBV representam importante capítulo na neurologia pois compõem a segunda 

maior causa isolada de morte no Brasil (em torno de 8% de todas as causas de óbito) e 

também é uma das principais causas de mortalidade em grande parte dos países desenvolvidos 

(SBDCV, 2017). A DCBV é a principal causa de incapacidade persistente e adquirida em 

adultos em todo o mundo. Além disso, a DCBV deve afetar cada vez mais pacientes  jovens. 

Segundo a OMS, a DCBV é a epidemia do século XXI. Portanto, as estratégias para 

prevenção de DCBV são de primordial importância, pois 85% de todas as DCBV podem ser 

evitáveis (WHO, 2013; O'DONNELL; XAVIER; LIU; ZHANG; CHANG; RAO-MELACINI 

et al., 2010). 

 

2.1.1 EPIDEMIOLOGIA: INCIDÊNCIA E MORTALIDADE 

 

Nos últimos 30 anos a incidência de DCBV diminuiu em até 42% nos países 

desenvolvidos e aumentou mais de 100% em alguns países em desenvolvimento (HANKEY, 

2012). Esse declínio foi mais acentuado nos EUA, no Canadá, na Austrália, nos países da 

Europa ocidental e no Japão, enquanto que na América do Sul e no Leste Europeu as taxas 

mantiveram-se elevadas e ainda mostram crescimento na Europa oriental. (BRITISH HEART 
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FOUNDATION, 2011; MA; TAKAHASHI; MIZUNO; OKADA; YAMAGISHI; ISO, 2007;  

LIU; WU; WANG; LEE; ZHANG; KONG, 2007; BOGOUSSLAVSKY; LIU; MONCAYO; 

NORRVING; TSISKARIDZE; YAMAGUCHI, et al. 2006).  Nos EUA a mortalidade por 

DCBV passou a ser a quarta causa de mortalidade (LACKLAND; ROCCELLA; DEUTSCH; 

FORNAGE; GEORGE; HOWARD et al., 2014). 

No Brasil, a taxa de mortalidade bruta por  DCBV por 100.000 habitantes, 

comparando-se o ano 2009 com 2000, mostrou um declínio de 7,3%; quando comparado por 

sexo, houve uma redução maior na taxa no sexo masculino (-8,5%) do que no feminino (-

6,1%) (GARRITANO; LUZ; PIRES; BARBOSA; BATISTA, 2012).  

Variações nas taxas de mortalidade por DCV e, especificamente por DCBV, entre 

diferentes partes do mundo refletem interações entre suscetibilidade genética e mudanças 

ambientais acentuadas, geralmente secundárias à urbanização, aumento da riqueza e uma 

variedade de outras influências desde a primeira infância até a idade adulta (YUSUF; 

REDDY; OUNPURU; ANAND, 2001).  

Nos EUA, o declínio da mortalidade por DCBV antecedeu em pelo menos 20 anos ao 

da mortalidade por doenças coronarianas, situação semelhante ao ocorrido na Europa 

Ocidental, enquanto, observava-se, na década de 1970, um aumento da mortalidade pelas duas 

causas nos países menos desenvolvidos do Leste Europeu (REDDY; YUSUF, 1998). 

No Brasil, entre 1981 e 2001, o risco de morte por DCBV diminuiu nas regiões Sul e 

Sudeste, que são regiões mais desenvolvidas do país ( as variações anuais foram -1,5 e -2,4 

para mulheres e entre os homens foram -1,3 e -2,1 com idade igual ou maior que 65 anos, 

respectivamente) e aumentou nas regiões menos desenvolvidas, principalmente no Nordeste, 

em relação a todas as faixas etárias e por sexo (SOUZA; ALENCAR; MALTA; MOURA; 

MANSSUR, 2006).  

No Brasil, apresenta-se variação regional com relação aos indicadores 

socioeconômicos e de saúde. Uma das possíveis explicações para a redução da mortalidade 

por DCBV, está na melhoria dos mesmos. Na região Nordeste, apresenta o perfil de 

desigualdade socioeconômico elevado (GUIMARÃES; ANDRADE; MACHADO; BAHIA; 

OLIVEIRA; JACQUES, 2015), enquanto nas regiões Sul e Sudeste estas características se 

assemelham a países desenvolvidos (IBGE, 2016). 

Outra possível explicação para queda da mortalidade nas regiões mais ricas do país 

(Sul e Sudeste),  que em 2015 as taxas de mortalidade infantil apresentaram valores abaixo da 

média nacional, respectivamente de 9,7/1.000 e de 10,7/1.000 nascidos vivos.  As taxas são 
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quase o dobro nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente de 18,1/1.000 e 17,5/1.000 

nascidos vivos, regiões com características de países em desenvolvimento (IBGE, 2016).  

Segundo Araújo e colaboradores (2018) a explicação para a queda na mortalidade por 

DCBV seria a melhoria nas políticas de saúde pública, que demonstrou uma redução da 

mortalidade maior que 50% entre 1980 a 2002 na maioria das regiões do Brasil, exceto na 

região Nordeste em que a redução foi de 41%. Esta redução da mortalidade também foi 

encontrada em estudos dos EUA e Canadá, devido a melhorias das políticas de saúde pública 

(ANDRÉ; CURIONI; DA CUNHA; VERAS, 2006). 

Outro aspecto importante a ser considerado são as nuances nessa queda da 

mortalidade. Segundo Kazlauskas e colaboradores (2016) apesar de os índices de mortalidade 

combinada caírem consideravelmente entre 1994 e 2013 em ambos os sexos, quando essa 

análise foi feita ajustada pela idade, a taxa de mortalidade foi maior entre os homens do que 

entre as mulheres, em todos as faixas etárias.  

 

2.1.2 PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA AS DCBV 

 

Estudos epidemiológicos têm identificado fatores de risco para a DCBV. Estes estão 

sendo relacionados aos fatores de risco comportamentais ou "estilo de vida" e ao 

envelhecimento, pois à medida que avança a idade, maior o risco de desenvolver essas 

doenças (OPAS/OMS, 2016; SBDCV, 2017).  

As consequências desses fatores de risco podem se manifestar em indivíduos através 

do aumento da pressão arterial, glicemia e hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade 

(OPAS/OMS, 2016). Também questões socioeconômicas, em grande parte, determinam o 

"estilo de vida" e o acesso aos serviços de saúde.  

Segundo a WHO, a DCBV é a epidemia do século XXI. Portanto, as estratégias para 

prevenção de DCBV são de primordial importância, pois 85,0% de todas as DCBV podem ser 

evitáveis. Portanto, conhecer os fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome são de 

extrema importância. 

Nos países desenvolvidos, observou-se uma diminuição da prevalência de fatores de 

risco como tabagismo, hiperlipidemia ou pressão arterial elevada, demonstrando maior 

conscientização entre as populações de países de alta renda, o que não aconteceu nos demais 

países (HANKEY, 2012).  
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No Brasil, grande parte do conhecimento epidemiológico relacionado às DCBV 

advém, principalmente, de estudos ecológicos, descritivos ou de estudos baseados em 

amostras não representativas. Ainda são escassos os estudos analíticos de base populacional 

que possam contribuir para a identificação da especificidade dos fatores de risco para as 

DCBV ou interação desses fatores com o ambiente, tendo em vista as diferenças territoriais do 

Estado brasileiro.  

 

 Idade 

 

Já idade avançada é o principal fator de risco de DCBV, apesar que uma DCBV possa 

surgir em qualquer fase da vida, inclusive entre crianças e recém-nascidos. A chance do 

indivíduo ter DCBV cresce à medida que avança a idade (SBDCV, 2017).  

Em torno de 75,0% dos pacientes com DCBV aguda têm mais de 65 anos de idade e a 

sua incidência praticamente dobra a cada década, a partir de 55 anos (KANNEL; WOLF; 

BENJAMIN; LEVY, 1998). O que pode ser reflexo de uma associação de fatores de risco 

presentes entre os idosos. Por outro lado, entre os indivíduos jovens, uma larga proporção de 

DCBV está relacionada a FA, e alguns estudos sugerem que o risco de DCBV relacionado a 

FA pode ser maior em mulheres do que em homens (FANG; SINGER; CHANG; HYLEK; 

HENAULT; JENSVOLD et al., 2017). A DCBV vem crescendo cada vez mais entre os 

jovens, ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos (SBDCV, 2017). 

Em 2017, na Austrália, estimou-se 56.000 casos novos de DCBV e haverá mais de 475 

mil pessoas vivendo com as sequelas da DCBV. Isto deverá aumentar para um milhão em 

2050 (DELOITTE ACCESS ECONOMICS, 2017). Cerca de 30,0% dos sobreviventes de 

DCBV estão na idade produtiva (menos de 65 anos) (DELOITTE ACCESS ECONOMICS, 

2013). 

Segundo a Organização Mundial de AVC, estima-se que uma a cada seis pessoas no 

mundo terá DCBV ao longo de sua vida. Nos EUA, aproximadamente 10,0% de todas as 

DCBV ocorrem em pessoas de 18 a 50 anos de idade. Entre 1995 e 2008, as informações do 

National Health Interview Survey revelam que internações por acidente vascular cerebral 

isquêmico aumentaram entre adolescentes e adultos jovens (5-44 anos) (WRITING GROUP 

MEMBERS; MOZAFFARIAN; BENJAMIN; GO; ARNETT; BLAHA et al., 2016). 

O estudo Greater Cincinnati–Northern Kentucky Stroke Study encontrou uma 

incidência maior de DCV em mulheres abaixo de 35 anos (REEVES; BUSHNELL; 
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HOWARD; GARGANO; DUNCAN; LYNCH et al., 2008).  O que poderia ser explicado por 

uma maior exposição a contraceptivos orais, um fator de risco já bem estabelecido (CHAN; 

RAY; WAI; GINSBURG; GINSBURG; HANNAH et al., 2004) 

Entre 1980 e 2002, o Brasil apresentou uma queda na mortalidade por DCBV de 68,2 

para 40,9 óbitos por 100.000 habitantes/ano, mas ainda permaneceu como uma das principais 

causas de morte no país (ANDRÉ; CURIONI; DA CUNHA; VERAS, 2006). 

 

 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) caracteriza-se pela elevação sustentada dos 

valores de pressão arterial (PA) ≥140 mmHg e/ou 90 mmHg e frequentemente está associada 

a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco, como: hiperlipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus (DM) (SOCERJ, 2017).  

A hipertensão, tanto sistólica quanto diastólica, é o mais importante fator de risco e 

modificável para DCBV (BODEN-ALBALA; SACCO, 1999). Alguns estudos, apontam a 

importância dos anti-hipertensivos, tanto para a prevenção primária quanto para a secundária 

da DCBV. Em um deles, o risco de DCBV caiu 13% ao reduzir a pressão arterial sistólica 

(PAS) em 4 mmHg e a pressão arterial diastólica (PAD) em apenas 2 mmHg (NEAL; 

MACMAHON; CHAPMAN, 2000). A hipertensão descontrolada também é a principal causa 

de déficits cognitivos e demência. A redução da PAS em 2 mm Hg foi associada à redução da 

DCBV em 25%, enquanto a redução da PAD levou à redução do curso em 50% (SOKOL; 

KAPPOR; FOODY, 2006).  

O risco decorrente dos níveis elevados de PA, um dos mais importantes fatores de 

risco para DCBV, é incremental com a idade e cada elevação de 2 mmHg está associada com 

aumento de 7% no risco de morte por doença isquêmica do coração e 10% por DCBV 

(PRAXEDES; SANTELLO; AMODEO; GIORGI; MACHADO; JABUR, 2001). 

A relação entre PA e risco de DCBV é linear e contínua, pois a redução da hipertensão 

limítrofe (PAS 130-140 mmHg e PAD 85-89 mmHg) também foi associada à redução do 

risco de DCBV. O tratamento de PAS em pacientes idosos, também é preventivo, pois a 

redução da PAS > 160 mmHg para 145 mmHg em pacientes com idade > 80 anos foi 

associada à redução de DCBV 30,0% em 2 anos (BECKETT; PETERS; FLETCHER; 

STAESSEN; LIU; DUMITRASCU et al., 2008).  
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Yunis e Krob (1998) identificaram que a prevalência de HAS no Brasil teve uma 

variação muito ampla, entre 5,0% e 40,0%, sendo que dependente das regiões e dos subgrupos 

populacionais analisados para ambos os sexos. Achutti e colaboradores (1994) encontraram 

50,0% de HAS em adultos > 50 anos. Lotufo (1996), em São Paulo, encontrou 15,5% em 

homens hipertensos e 7,8% em mulheres.  

Cresceu o número de pessoas que foram diagnosticadas por hipertensão, passando de 

21,6% em 2006 para 25,7% em 2016. Em 2016, para o sexo masculino, a frequência 

observada em Maceió foi de 20,8% e em Florianópolis de 19,6%, e entre as mulheres, as 

frequências observadas em Maceió foram de 29,3% e Florianópolis de 24,5% (VIGITEL, 

2017). 

 

 Consumo de Sódio 

 

A ingestão média de sódio na maioria dos países ocidentais é de cerca de 10g por dia 

(e muito maior em muitos países da Europa Oriental e Ásia), ao passo que as recomendações 

internacionais sugerem que a ingestão média de sal da população deve ser inferior a 5-6 

gramas por dia. A ingestão de maiores quantidades de sódio está associada a um maior risco 

de AVE isquêmico e hemorrágico (STRAZZULLO; D’ELIA; KANDALA; CAPPUCCIO, 

2009).  

Cerca de 20% de todas as hemorragias intracerebrais são assumidas como resultantes 

da adição de sódio aos alimentos (JAMROZIK; BROADHURST; ANDERSON; STEWART-

WYNNE, 1994). Além disso, a redução da ingestão de sódio na dieta em meia colher de chá 

foi associada a uma redução dos eventos cardiovasculares em 20% (ELE; MACGREGOR, 

2011). O risco é assumido como resultado do aumento da pressão arterial, levando à fibrose 

nas artérias, rins e coração (FROHLICH, 2007). A redução da ingestão de sódio na dieta por 

uma colher de chá (igual a 5-6 gramas de sal) demonstrou reduzir a PAS e PAD em 7 e 4 

mmHg, respectivamente. Já em pacientes hipertensos, a redução da PA foi muito maior 

(sistólica por 23 mmHg e diastólica por 9 mmHg, respectivamente) (ELE; MACGREGOR, 

2002; PIMENTA; GADDAM; OPARIL; ABAN; HUSAIN; DELL’ITALIA et al., 2009).  
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 Diabetes Mellitus  

 

No mundo, a população portadora de DM é crescente e se faz mais evidente nos países 

em desenvolvimento. Em 2017, estimaram 425 milhões de pessoas acometidas pela doença 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). O crescimento e o envelhecimento 

populacional, a urbanização, a obesidade e o sedentarismo são características dos pacientes 

com DM. No Brasil, estudos indicam uma prevalência que varia entre 7,5% a 20,0% 

dependendo da metodologia e do momento da pesquisa. Em 2014, estimou-se em 11,9 

milhões de indivíduos entre 20 a 79 anos de idade acometidos pela doença no Brasil 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2014). 

Pacientes com DM apresentam maior risco de eventos vasculares. De acordo com um 

estudo observacional prospectivo, os pacientes com diabetes tipo 2 sofreram mais DCBV do 

que infarto agudo do miocárdio (IAM) (MARTIN; SCHARANN; SCHNEIDER; NEESER; 

WEBER; LODWIG et al., 2007). Além disso, os diabéticos promovem a microangiopatia 

cerebral ocasionado os acidentes vasculares lacunares. Um estudo indica que a metformina 

pode ser benéfica para a prevenção de DCBV em diabéticos (LANCET, 1998). O controle 

intenso da hiperglicemia reduz as complicações microvasculares, enquanto que o efeito sobre 

complicações macrovasculares como a DCBV não é claro (GERSTEIN; MILLER; GENUTH; 

ISMAIL-BEIGI; BUSE; GOFF et al., 2011). Além disso, o controle intenso de fatores de 

risco vasculares, como hipertensão ou hiperlipidemia, mostrou-se eficaz para reduzir 

drasticamente o risco de eventos cardiovasculares em pacientes diabéticos (GAEDE; VEDEL; 

LARSEN; JENSEN; PARVING; PEDERSEN, 2003).  

No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes cresceu 59,6%, passando 

de 5,3% em 2006 para 8,9% em 2016. Em 2016, a frequência observada nos homens em 

Maceió foi de 6,3% e Florianópolis de 6,1%; entre mulheres, em Maceió (9,6%) e em 

Florianópolis (7,2%) (VIGITEL, 2017). 

 

 Hiperlipidemia 

 

A hiperlipidemia atua no processo de agressão ao endotélio vascular e atinge na 

gênese da placa aterosclerótica. A doença aterosclerótica tem fisiopatologia inflamatória, 

multifatorial, de curso crônico e remete, principalmente, nas artérias de médio e grande 

calibre. O depósito de lipoproteínas na parede arterial é proporcional à concentração das 
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lipoproteínas no plasma, além do aumento da permeabilidade às lipoproteínas. Outra 

manifestação da disfunção endotelial é o surgimento de moléculas de adesão leucocitária na 

superfície endotelial, processo estimulado pela presença de Low Density Lipoproteins 

(Lipoproteínas de Baixa Densidade) e oxidada. As lipoproteínas podem ser classificadas em 

dois grupos: 1) Ricas em triglicerídeos e 2) Ricas em colesterol. Já as hiperlipidemias podem 

ser classificadas em: a) Hipercolesterolemia isolada; b) Hipertrigliceridemia isolada; c) 

Hiperlipidemia mista; d) High Density Lipoproteins (Lipoproteínas de Alta Densidade - HDL-

c) baixo (SOCERJ, 2017).  

A associação entre a DCBV e hipercolesterolemia não está muito clara, apesar de ser 

um fator de risco estabelecido para o IAM e consequentemente para a IC. Alguns estudos 

apontam que há um risco aumentado de AVE isquêmico com níveis mais elevados de 

colesterol no soro (>7 mmol/l), enquanto os indivíduos com hipertensão que possuem níveis 

mais baixos de colesterol (PAS > 145 mmHg) tendem a estar associados com AVE 

hemorrágico. A hipercolesterolemia está claramente relacionada à aterosclerose carotídea 

(WILSON; HOEG; D’AGOSTINO; SILBERSHATZ; BELANGER; POEHLMANN et al., 

1997).  

O Estudo ALLHAT mostrou que, em média, 20% de redução de colesterol diminui a 

mortalidade por DCBV em 30% (THE ALLHAT, 2002). Em indivíduos com doença 

aterosclerótica coronária na Europa, 70,3% apresentavam hiperlipidemia (EUROASPIRE II 

STUDY GROUP, 2001). Um estudo transversal e de base populacional no Rio Grande do Sul 

para pacientes com antecedentes de doença coronariana em familiares evidenciou uma 

prevalência de 23,4% de hiperlipidemia (GUS; FISCHMANN; MEDINA, 2002).  

Estudo envolvendo 274 pacientes com HAS observou a relação entre hiperlipidemia, 

principalmente baixo HDL colesterol, e a presença de hipertrofia do ventrículo esquerdo e 

disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. O estudo concluiu que baixo HDL colesterol 

pode modificar de modo desfavorável a estrutura do ventrículo esquerdo (VE) e a função 

diastólica em pacientes com HAS tratada (HORIO; MIYAZATO; KAMIDE; TAKIUCHI; 

KAWANO, 2003). Resultado semelhante foi observado em outro estudo que avaliou 1306 

pacientes com HAS não tratada. O estudo também mostrou que o HDL colesterol é um 

marcador independente do aumento da massa do VE (SCHILLACI; VAUDO; REBOLDI; 

VERDECCHIA; LUPATTELLI; PASQUALINI, 2001). 

 Em 2016, a frequência de adultos que referiram diagnóstico médico prévio de 

hiperlipidemia variou entre 17,7% em Porto Velho e 28,7% em Aracaju. Sendo que para o 
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sexo masculino, as frequências observadas em Maceió e Florianópolis foram de 21,0%, já 

entre as mulheres em Maceió (29,6%) e Florianópolis (22,3%) (VIGITEL, 2017). 

 

 Excesso de Peso e Obesidade 

 

 Transformações econômicas, sociais, sanitárias e culturais aliadas ao crescente 

urbanismo e dificuldade de mobilidade social vêm transformando o perfil da população 

brasileira e aumentando o número de obesos. A obesidade está associada a enfermidades 

cardiovasculares como HAS, DCBV, DM, a hiperlipidemia e alguns tipos de câncer 

(SOCERJ, 2017).  

O aumento de uma unidade no índice de massa corporal (IMC) pode aumentar o risco 

de DCBV em 5,0%. No entanto, a mortalidade por DCBV também é maior em pacientes com 

baixo peso. Evidências indicam que os marcadores de obesidade abdominal, como a relação 

cintura-quadril ou a circunferência da cintura, se correlacionam melhor com o risco de 

DCBV. Embora a obesidade seja um fator de risco estabelecido para a ocorrência de DCBV, 

estudos recentes relatam redução do risco de mortalidade em pacientes obesos com DCBV em 

relação aos pacientes com peso normal ("paradoxo da obesidade") (SARIKAYA; FERRO; 

ARNOLD, 2015). 

A obesidade está diretamente relacionada com o fator de risco na ingestão de 

hipercalórica e aos hábitos nocivos à saúde, como o uso excessivo de sal nos alimentos, 

alimentação rica em gordura animal e pouca ingestão de verduras e legumes. No estudo de 

Pinheiro e colaboradores (2013), 24,8% dos pacientes obesos foram acometidos por IAM. Os 

autores concluíram que quanto maior o IMC (maior ou igual a 30 kg/m2), maior é a taxa de 

obesidade e maior o risco para a ocorrência de um agravo cardiovascular. 

O excesso de peso cresceu 26,3% nos últimos dez anos da pesquisa da Vigitel de 

42,6% em 2006 para 53,8% em 2016. Em 2016, prevalência de obesidade duplicou a partir 

dos 25 anos de idade para ambos os sexos (VIGITEL, 2017). 

Já a obesidade cresceu 60,0% em dez anos, de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. 

Em 2016, a frequência de adultos obesos variou entre 14,5% em Florianópolis e 23,8% em 

Rio Branco. As frequências de obesidade observadas, em homens, em Maceió (19,3%) e 

Florianópolis (14,1%), em mulheres, Maceió (22,5%) e Florianópolis (14,7%) (VIGITEL, 

2017). 
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 Tabagismo 

 

O uso de substâncias psicoativas, como o consumo de tabaco e álcool, está presente 

em todas as culturas e acompanha o ser humano em sua trajetória. O sucesso da adesão a 

essas substâncias advém do fato de atuarem no sistema límbico, no circuito de recompensa, 

acarretando dependência química e psicológica (SOCERJ, 2017).  

O tabagismo é um fator de risco independente para DCBV e potencializa o efeito de 

outros fatores de risco como hipertensão ou terapia de reposição hormonal. O mecanismo é 

devido à redução da fibrinólise endógena e ao aumento da atividade dos trombócitos. O risco 

de DCBV foi reduzido em 50,0% um ano após o término do tabagismo e foi comparável ao 

dos não fumantes 5 anos depois (SARIKAYA; FERRO; ARNOLD, 2015). 

Os indivíduos que já tiveram um episódio de DCBV e fumam têm risco aumentado de 

morrer por quaisquer outras causas (LEVINE D; WALTER; KARVE; SKOLARUS; LEVINE 

S; MULHORN, 2014).  

Vale ressaltar que, mesmo com pouca exposição ou uso de cigarros com baixo teor de 

nicotina, o contato com o tabaco aumenta substancialmente o risco de desenvolver angina 

pectoris e IAM. As mulheres que fumam e usam anticoncepcionais aumentam não só o risco 

de infarto, mas também de derrame cerebral (WAINSTEIN M; WAINSTEIN R, 2012). 

Portanto, parar de fumar significa diminuir em 50,0% o risco de infarto e em 70,0% de risco 

de morte (CENTRO DE PATOLOGIA, 2017). 

De acordo com dois estudos prospectivos, depois de ajustes de alguns fatores de risco, 

o tabagismo foi associado com um aumento de 45,0% a 60,0% de risco para IC em homens e 

de 88% em mulheres (HE; OGDEN; BAZZANO; VUPPUTURI, LORIA; WHELTON 2001; 

WILHELMSEN; ROSENGREN; ERIKSSON; LAPPAS, 2001). O tabagismo provoca 

alterações metabólicas que incluem a resistência à insulina, hiperlipidemia e diabetes, e 

também promove a disfunção endotelial e o vaso espasmo coronariano que aumenta o risco de 

doenças coronarianas, um forte fator de risco para IC (KENCHAIAH; NARULA; VASAN, 

2004). 

Ocorreu uma queda no tabagismo nos últimos dez anos na pesquisa da Vigitel de 

16,2% em 2006 para 10,2% em 2016. Em 2016, houve um gradiente na prevalência do 

tabagismo a partir dos 18 anos de idade até 64 anos, para ambos os sexos. Em 2016, a 

frequência dos homens que fumam em Maceió foi de 9,1% e Florianópolis de 11,8%, e entre 

mulheres, em Maceió (5,6%) e Florianópolis (8,6%) (VIGITEL, 2017). 
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 Consumo Excessivo de Bebidas Alcoólicas 

 

A ingestão leve a moderada de bebidas alcoólicas, equivalente a 30g de etanol ao dia, 

para homens, sendo metade dessa quantidade (15g) a tolerada para mulheres,  pode estar 

associada com menor incidência de doença cardiovascular. A ingestão excessiva de álcool é 

um importante fator de risco para morbimortalidade em todo o mundo, além de ser fator de 

risco para DCBV, FA e IC, de forma que o consumo de álcool não deve ser estimulado de 

forma generalizada (BRASIL, 2006). A associação entre o consumo de álcool e o risco de 

DCBV é em forma exponencial, ou seja, enquanto a ingestão de álcool leve a moderada (≤ 2 

bebidas por dia para homens e ≤ 1 por dia para mulheres) pode reduzir o risco de DCBV em 

30%, o aumento do consumo eleva significativamente o risco de DCBV (SARIKAYA; 

FERRO; ARNOLD, 2015). Um estudo demonstrou que o excesso consumo de álcool pode 

levar ao desenvolvimento de cardiomiopatia (RUBIN; URBANO-MARQUEZ, 1994). 

A pesquisa Vigitel apresentou o indicador de consumo de bebidas alcoólicas, que é 

tratada da seguinte forma: considera-se o consumo de 4 ou mais doses (se mulher) ou 5 ou 

mais doses (se homem) de bebida alcoólica, em uma mesma ocasião, nos últimos 30 dias. 

Com base nisso, a frequência aumentou 89,3% nos últimos dez anos da pesquisa de 16,1% em 

2006 para 19,1% em 2016. Em 2016, a frequência observada para os homens em Maceió 

(28,4%) e Florianópolis (31,1%), entre mulheres, em Maceió (14,4%) e em Florianópolis 

(10,6%) (VIGITEL, 2017). 

 

 Sedentarismo 

 

A prática de atividade física regularmente promove efeito protetor para a DCBV. A 

recomendação da atividade física como ferramenta de promoção de saúde e prevenção de 

doenças baseia-se em parâmetros de frequência, duração, intensidade e modo de realização 

(BRASIL, 2006).  

A atividade física regular diminui o risco de DCBV em 25,0% para 30,0%, através de 

efeitos favoráveis em outros fatores de risco vascular como hipertensão, hiperlipidemia e 

excesso de peso. A relação dose-efeito é controversa, no entanto, não está claro se a atividade 

física máxima também leva à redução máxima de DCBV. (SARIKAYA; FERRO; ARNOLD, 

2015). 
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 Não há um consenso entre a definição de sedentarismo; então de acordo com Vigitel, 

classifica-se como fisicamente inativos (sedentarismo) todos os indivíduos que referem não 

ter praticado qualquer atividade física no tempo livre nos últimos três meses e que não 

realizam esforços físicos relevantes no trabalho, não se deslocam para o trabalho ou para a 

escola a pé ou de bicicleta (perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto ou 20 minutos 

por dia) e que não participam da limpeza pesada de suas casas (VIGITEL, 2017).  

Assim, a frequência da inatividade física decresceu nos últimos dez anos da pesquisa 

de 29,2% em 2006 para 13,7% em 2016, ou seja, uma redução de mais que o dobro do 

número de pessoas. Em 2016, a frequência deste indicador para o sexo masculino em Maceió 

foi de 15,8% e Florianópolis de 10,0%. Entre as mulheres, a frequência observada em Maceió 

foi de 18,0% e Florianópolis de 12,2% (VIGITEL, 2017). 

 

 Baixo peso ao nascer 

 

Há vários anos a desnutrição intra-útero tem sido associada a incidência de doenças 

cardiovasculares em adultos (BARKER, 1995) e especificamente de DCBV (MARTYN; 

BARKER; OSMOND, 1996; LEON; LITHELL; VAGERO; KOUPILOVA; MOHSEN; 

BERGLUND et al., 1998). A hipótese seria que a má nutrição durante a infância da mãe, 

deformaria sua pelve óssea prejudicando, em gestações subsequentes, o crescimento da 

placenta e do feto no final da gravidez, aumentando a probabilidade da ocorrência de uma 

DCBV. Essa associação parece ser mediada pela hipertensão e pelas concentrações 

plasmáticas de fibrinogênio na vida adulta, com um efeito adverso permanente na estrutura e 

função vascular (HANKEY, 2012). Também há evidências de que um baixo crescimento na 

infância devido a uma alimentação de baixa qualidade ou insuficiente está associado à maior 

incidência de DCBV na vida adulta (LEON; LITHELL; VAGERO; KOUPILOVA; 

MOHSEN; BERGLUND et al., 1998). O conjunto dessas informações indicam que a 

vulnerabilidade biológica à DCBV começa no início da vida levando, mais tarde, a um 

aumento do risco do acidente vascular. Essa ideia faz parte de uma hipótese mais geral, a 

“hipótese das origens fetais”, que propõe que a doença cardiovascular e o diabetes não 

insulino-dependente se originam de adaptações feitas pelo feto quando este é desnutrido 

(BARKER,1995). 

Eriksson e colaboradores (2000) acompanharam uma coorte de homens nascidos em 

um hospital central da universidade de Helsinque (Finlândia), entre 1924 e 1933. O estudo 
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confirmou a associação entre baixo peso ao nascer e maior incidência de DCBV, ou seja, a 

razão de risco para DCBV segundo o peso ao nascer foi de 2,3. Os autores buscaram avaliar 

se havia interação entre renda e condição social, baixo peso ao nascer e incidência de DCBV, 

o que foi confirmado.  

 

 Qualidade da Dieta 

 

Evidências recentes indicam que a dieta é um importante fator de risco modificável 

para a DCBV em todo o mundo.  A proteção para a DCBV conferida por padrões alimentares 

saudáveis  (Dieta mediterrânea, Dieta nórdica, Dieta Dash)  tem sido confirmada por 

diferentes estudos observacionais e por ensaios clínicos randomizados (GROSSO; 

MARVENTANO; YANG; MICEK; PAJAK; SCAL et al., 2017; SALEHI-ABARGOUCI; 

MAGHSOUDI; SHIRANI; AZADBAKHT, 2013; HANSEN et al., 2017). A importância de 

alimentos específicos como ácido fólico, Ômega 3 e fibra são suplementos benéficos para 

saúde (HANKEY, 2017)  

A partir das evidências atuais, as principais prioridades dietéticas para prevenir a 

DCBV apontam para o consumo preferencial de alimentos minimamente processados e ricos 

em bioatividade, como frutas e vegetais, peixes e leite, e uma proporção reduzida de 

alimentos como carnes vermelhas e alimentos e bebidas que são ricos em sal de sódio e 

açúcares refinados (HANKEY, 2017) 

 

2.2 TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR DCBV: MODELO 

APC 

 

A análise da tendência temporal para a mortalidade de uma doença tem uma longa 

história na saúde pública. O estudo dessas tendências é importante, pois indica o que poderia 

ser esperado no futuro, sendo uma abordagem eficaz para a compreensão da etiologia da 

doença (HOLFORD, 1991). Desde há muito tempo a história da epidemiologia explora 

questões relacionados à idade, ao período e à coorte de nascimento para analisar sua possível 

influência sobre a formas de adoecer e morrer ao longo do tempo (YANG; LAND, 2013). 

Os modelos APC surgiram na década de 1970, com propósito de abordar e analisar 

variações temporais das estatísticas vitais em epidemiologia. Com isso, são utilizadas três 

formas diferentes de efeitos de tempo: idade, período (quando as taxas foram observadas) e 
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coorte (grupos de pessoas longitudinalmente observadas nascidas em períodos específicos), 

assim estimando os efeitos isolados de cada um desses fatores na evolução das taxas 

(HOLFORD, 1983; HOLFORD, 1991). 

O efeito da idade (A) analisa o quanto as variações das taxas são relacionadas com a 

idade cronológica de grupos. Refletem os processos biológicos e sociais do envelhecimento e 

representam mudanças ao longo da vida e tem grande influência na mortalidade. O efeito do 

período (P) aborda as variações relacionadas a períodos de tempo (anos-calendário), que 

reflete os eventos ocorridos em determinados momentos no tempo, podendo influenciar 

concomitantemente todas as faixas etárias. Compreendem um conjunto complexo de eventos 

históricos e fatores ambientais. O efeito da coorte (C) é função de mudanças ou fatores que 

afetam grupos de indivíduos num dado momento do tempo, provocando alterações que podem 

se refletir nas taxas de mortalidade desse grupo anos depois, o que pode gerar diferenças na 

mortalidade nas sucessivas faixas etárias nos diferentes períodos (YANG; LAND, 2013). 

Dessa forma, as coortes de nascimento são a unidade de análise mais frequente para 

examinar as análises APC que segue a vida junto e encontra os mesmos eventos históricos e 

sociais nas mesmas idades, ou seja, traduz fatores que afetam uma geração e promovem 

diferentes mudanças nas taxas de magnitude em vários grupos de idade e períodos e permite 

avaliar o risco associado aos hábitos e às exposições de longa duração (HOLFORD, 1991; 

ROBERTSON; BOYLE, 1998; YANG; LAND, 2013). 

 

2.2.1 APLICAÇÕES DO MODELO APC À MORTALIDADE POR 

DCBV 

 

Peltonen e Asplund (1996) utilizaram o modelo APC para analisar a mortalidade por 

DCBV na Suécia entre 1969 e 1993 e também para prever as taxas de mortalidade por idade e 

o número total de óbitos para os períodos de 1994 a 1998 e 1999 até 2003. Verificaram que as 

taxas de mortalidade na faixa etária de 25 a 89 anos diminuíram de 203 para 143 por 100.000 

para homens e de 185 para 113 por 100.000 para mulheres (diminuição média anual de 1,3% 

para homens e 1,9% para mulheres). O modelo proporcionou um ajuste aceitável em ambos 

os sexos. Já em relação às previsões baseadas neste modelo, observaram uma taxa de 

mortalidade de 122 e 92 por 100.000 para o período 1999-2003 em homens e mulheres, 

respectivamente. Apesar do envelhecimento e da crescente população, estimou-se que o 
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número total de DCBV na Suécia diminuiu cerca de 10,0% em homens e mulheres de 1989-

1993 a 1999-2003.  

Observou-se que em alguns estudos os três efeitos (idade, período e coorte) são 

importantes para explicar a evolução das taxas. Outra observação, foi a importância da idade 

para as doenças (OCANA-RIOLA; MAYORAL-CORTES; FERNANDEZ-AJURIA; 

SANCHEZ-CANTALEJO; MARTIN-OLMEDO; BLANCO-REINA, 2015; MA; 

TAKAHASHI; MIZUNO; OKADA; YAMAGISHI; ISO, 2007). 

Um fato interessante observado na China foi que, com a reforma econômica em 1988, 

houve uma melhora no padrão geral de vida da população. Embora tenha tido essa melhora, 

surgiram algumas consequências não desejadas, como, por exemplo, a desintegração do 

sistema médico cooperativo rural, com a redução acentuada no número de médicos. Com isso, 

identificou-se que o efeito da coorte de nascimento foi marcado por esta reforma, ou seja, 

antes havia uma redução na mortalidade e depois houve flutuações ao decorrer dos anos (LI J; 

LI B; ZHANG; SUN, 2017). 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

As DCBV são identificadas como condições importantes de saúde pública, sendo 

umas das principais causas de mortalidade dentro das DCV no mundo. 

No Brasil, existem alguns estudos que analisaram a evolução temporal das taxas de 

mortalidade por DCBV, entretanto, não foram encontrados estudos que utilizassem o modelo 

APC. O presente estudo pretende estudar duas capitais: Maceió e Florianópolis. Escolhemos 

trabalhar com capitais, pois as informações padronizadas sobre fatores de risco coletadas pela 

VIGITEL, abrangem somente capitais dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal.  

A importância dos fatores socioeconômicos para prevalência dos fatores de risco e 

assim como as condições que antecedem o aparecimento dessa doença, nos fez selecionar 

essas duas capitais, pois apresentaram maiores e menores médias de índice de 

desenvolvimento (índice de Gini), respectivamente, entre os anos de 1991 e 2013 – indicador 

utilizado para medir desigualdade.  

 Dentre as capitais brasileiras, a cidade de Maceió apresentou o menor índice de 

desenvolvimento humano - IDH e a cidade de Florianópolis, o maior. Isso reflete na diferença 

da distribuição de renda, de educação e de oferta de serviços de saúde das duas cidades. 

  O município de Maceió, no período de 2006 a 2015 apresentou maiores prevalências 

de todos os fatores de risco para DCBV do que Florianópolis. A mortalidade infantil em 

Maceió foi três vezes a mortalidade de Florianópolis para os anos censitários de 1991, 2000 e 

2010 (PNUD).  

Através do modelo estatístico APC é possível esclarecer as contribuições da idade, do 

período e da coorte na tendência da mortalidade, para ambos os sexos, o que será importante 

para compreender a evolução das doenças estudadas. 
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4 OBJETIVO 

 

Analisar a tendência da mortalidade por DCBV em Maceió e Florianópolis no período 

ente 1981 a 2015, incorporando o modelo APC.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E POPULAÇÃO  

 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, cuja população é composta de 

óbitos por DCBV em indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos, nas cidades de 

Maceió e Florianópolis, no período de 1981 a 2015.  

 

5.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO E FONTE DE DADOS  

 

A fim de manter o número de parâmetros a um nível razoável e obter curvas 

apropriadas para os efeitos estimados, a tabulação dos grupos etários e os períodos foram 

agrupados em intervalos de cinco anos, (de 40-44 até 80 ou mais) totalizando 09 grupos de 

idade, 07 períodos (1981-1985; 1986-1990; ...; 2011-2015). As coortes de nascimento 

iniciaram em 1901 e terminaram em 1971, totalizando 15 coortes (CARSTENSEN, 2007). 

Os óbitos foram obtidos através da consulta ao Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), disponíveis na página eletrônica do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as seguintes categorias dos códigos 

da 9ª e 10ª revisão da CID vigentes no período selecionado:  

• 9ª Revisão (CID-9): 1981-1995: 430 - 438; 

• 10ª Revisão (CID-10): 1996- 2015: I60 - I69. 

As informações da população residente foram extraídas do DATASUS, utilizando-se 

os censos realizados pelo IBGE em 1980, 1991, 2000 e 2010, contagem populacional (1996) e 

projeções intercensitárias (1981 a 2012). Para os anos de 2013 a 2015 a população foi obtida 

pelas estimativas populacionais: município, sexo e idade 2000-2015 RIPSA IBGE (BRASIL, 

2018). 

As taxas de mortalidade bruta e ajustada por idade por 100.000 habitantes foram 

calculadas para cada ano entre 1981 e 2015, dividindo-se o número de óbitos por DCBV pela 

população ao longo do período multiplicando-se por 100.000 habitantes. Taxas brutas 

específicas foram calculadas para cada faixa etária, utilizando-se intervalos de cinco anos, a 

partir de 40 anos de idade (de 40-44 até 80 e mais). Usou-se também as taxas de mortalidade 

ajustadas, pelo método direto, utilizando-se a população padrão mundial para comparações 

globais como proposto por Segi et al., (1960) e modificada por Doll et al., (1966), para 
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garantir a comparação entre os anos em um período de tempo em que possam ter ocorrido 

mudanças na distribuição etária da população. 

 

5.2.1 ÓBITOS POR IDADE E SEXO CORRIGIDOS PELO SUB-

REGISTRO E PELAS CAUSAS MAL-DEFINIDAS E 

INESPECÍFICAS 

 

As informações foram corrigidas a fim de minimizar problemas de subestimação de 

óbitos por DCBV. Primeiramente, realizou-se a correção das informações para sub-registro 

para Maceió e Florianópolis, no período entre 1981 a 2015. 

Em seguida, estimou-se os fatores de correção para corrigir os óbitos informados ao 

SIM nas duas capitais estudadas, entre 1981 a 2015 (BRASIL; SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2011; MALTA; ABREU; MOURA; LANA; AZEVEDO; 

FRANÇA, 2016). 

Posteriormente, devido a identificação de diferenças da mortalidade proporcional por 

causas mal definidas entre as localidades estudadas, o número de óbitos codificados em 

causas mal definidas e inespecíficas foram redistribuídos proporcionalmente por faixa etária 

(apenas para a população de 40 anos ou mais), sexo e períodos quinquenais de 1981 a 2015, 

para cada capital, e então acrescido ao número de óbitos codificados coma DCBV.  

Para a correção, foram consideradas as proporções de óbitos totais residentes em 

relação às causas mal definidas (capítulo XVI – Sintomas, sinais e afecções mal definidas -

códigos 780-799- da CID-9 e capítulo XVIII – Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte - códigos R00-R99, da CID-

10), segundo a metodologia proposta no estudo da carga de doença do Brasil, 1998 

(GADELHA; LEITE; VALENTE; SCHRAMM; PORTELA; CAMPOS, 2002; GAMARRA; 

VALENTE; SILVA, 2010). 

 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Incialmente foi realizada uma análise exploratória das taxas de mortalidade brutas e 

ajustadas por DCBV, ambos os sexos, em de Maceió e Florianópolis, entre 1981 a 2015.  
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5.3.1 MODELO DE IDADE, PERÍODO E COORTE (APC) 

Os efeitos da idade, período e coorte de nascimento foram calculados por meio do 

modelo de regressão Poisson. Neste modelo, os efeitos exercem de maneira multiplicativa 

sobre a taxa, no qual o log das taxas λap na idade a, período p e coorte c=a-p, seja uma função 

linearmente relacionadas aos efeitos da idade, período e da coorte em torno de uma média:    

log (λap) = f(a)+g(p)+h(c)    (1) 

onde f(a) representa o efeito da faixa etária, g(p) o efeito do período calendário e h(c) efeito 

da coorte de nascimento. 

As funções, f, g e h podem ser definidas de várias maneiras. Sendo que a relação da 

idade seja linear, com o log das taxas, como por exemplo, quando adota f(a)=δa. De uma 

maneira mais ampla, os efeitos de cada uma das três variáveis podem se apresentar de forma 

não-linear, assim tornando as variáveis a, p e c como categóricas, ou assumindo-se f, g e h 

como funções de suavização não-paramétricas (splines). 

Para a parametrização dos efeitos dos modelos APC, foi utilizado o método proposto 

por Carstensen (2007) que considera as funções estimáveis descritas por Holford (1983) e por 

Clayton e Shilfflers (1987), sendo que os efeitos de período são restringidos a ser em média 

zero, com inclinação igual a 0. Assim, uma vez definida a coorte de referência 𝑐0, os efeitos 

longitudinais para idade são interpretados como as taxas observadas para 𝑐0, e o efeito da 

coorte como RR em relação à 𝑐0. Ressalta-se que o logarítmico do número de pessoas sobre 

risco foi utilizado como offset na modelagem, e que o período de referência foi 1996–2000 e a 

coorte de referência foi 1936, por ser a coorte central. 

Geralmente, os efeitos para idade, coorte e período são estimados de forma não 

paramétrica, assim estimando um número muito grande de parâmetros. Deste jeito, a 

interpretação das análises dos modelos é realizada de forma gráfica dos efeitos fatores. Para 

tentar diminuir os parâmetros a um número plausível e obter curvas apropriadas nas 

tendências para os efeitos estimados aos grupos da faixa etária e de períodos, são agrupados 

em intervalos de cinco anos (HOLFORD, 1991; CARSTENSEN, 2007).  

A maior limitação com a estimação do parâmetro do efeito APC é a relação linear 

exata entre os três fatores (idade, período e coorte), ou seja, c= a-p, que resulta em um 

problema de não identificabilidade do modelo, impedindo a estimação do modelo completo. 

Quer dizer, a solução da equação (1) possui diversas soluções, isto é, é factível obter infinitos 

conjuntos de diferentes parâmetros atendendo a equação (1), apesar de todos eles levarem às 

mesmas predições das taxas λap (CLAYTON; SCHIFFLERS, 1987; CARSTENSEN, 2007; 
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MEIRA; GUIMARÃES; DOS SANTOS; CABRELLI, 2015). Entretanto, várias 

metodologias foram propostas para tentar resolver esse problema; todavia, não há um 

consenso na literatura (HOLFORD, 1983). 

Neste estudo, focou-se, principalmente, nas seguintes funções estimáveis: (1) net drift 

que é a tendência log-linear geral por período de calendário e coorte de nascimento, indica a 

variação percentual anual total (Estimated Annual Percentage Change - EAPC); (2) local drift 

a tendência log-linear por período de calendário e coorte de nascimento para cada faixa etária, 

que indicam mudanças percentuais anuais para cada faixa etária; (3) curva etária longitudinal 

indica as taxas específicas de idade longitudinais ajustadas na coorte de referência; (4) 

período (ou coorte) RR seria o risco relativo de período (ou coorte) ajustado para efeitos de 

idade e coorte não linear (ou período) em um período (ou coorte) versus o de referência 

(ROSENBERG; CHECK; ANDERSON, 2014). 

A idade, período calendário e coorte de nascimento de referência foram definidos 

como: 

a) Idade de referência = (Número de grupos etários+1)/2 → 60-64 anos; 

b) Período de Referência = (Número de Períodos+1)/2  → 1998; 

c) Coorte de Referência = (Período de Referência - Idade de Referência + 

Número de Grupos de Idade) → 1936. 

No  Quadro 1, estão as descrições das funções estimáveis e parâmetros (tendências 

e desvios). 

 

Quadro 1. Descrição das funções estimáveis e parâmetros (tendências e desvios). 

Nomenclatura Interpretação 

Net drift 
Variação percentual anual estimada das taxas ajustadas por 

idade ao longo do tempo. 

Local drift 
Variação percentual anual das taxas mortalidade específicas por 

idade ao longo do tempo. 

Curva de idade longitudinal  
Indica as taxas mortalidade específicas por idade ao longo do 

tempo em coorte de referência. 

Risco Relativo do Período (Razão da Taxa 

do Período) 

Razão da taxa mortalidade específica por idade em cada 

período em relação ao período de referência. 

Risco Relativo da Coorte (Razão da Taxa 

de Coorte) 

Razão da taxa mortalidade específica por idade em cada coorte 

em relação à coorte de referência. 
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 Os testes qui-quadrado de Wald foram utilizados para a análise das funções 

estimáveis. Para comparar usamos um modelo linear geral para verificar o efeito de interação 

entre sexo e coorte de significância da inclinação dos RR do período e coorte ano / 

nascimento (ROSENBERG; CHECK; ANDERSON, 2014). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o APC Web Tool (Biostatistics 

Branch, Instituto Nacional do Câncer, Bethesda, MD). Outros parâmetros e funções 

calculados pela ferramenta da Web listados acima são descritos em maiores detalhes no artigo 

de Rosenberg e colaboradores (ROSENBERG; CHECK; ANDERSON, 2014). 
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6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo está baseado em informações secundárias, sem identificação dos 

indivíduos e foi realizado em conformidade com os princípios éticos da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 3.167.894, de 25 de fevereiro de 2019. 
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7 RESULTADOS  

No período de 1981 a 2015, em Maceió e Florianópolis, ocorreram 17.743 e 4.499 

óbitos por DCBV, respectivamente, em ambos os sexos, na faixa etária acima de 40 anos. 

Verifica-se nas Figuras 1 e 2 que tanto para Maceió quanto Florianópolis houve 

declínio nas taxas brutas e ajustadas de mortalidade por DCBV para ambos os sexos, sendo 

mais acentuada em Maceió. (figuras 1 e 2).  
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Figura 1. Taxas de mortalidade brutas para DCBV por 100.000 habitantes, ambos os sexos, Maceió e 

Florianópolis, 1981-2015. 
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Figura 2. Taxas de mortalidade ajustadas para DCBV por 100.000 habitantes, ambos os sexos, Maceió e 

Florianópolis, 1981-2015. 

 

Nas Figuras 3 e 4 são apresentados os valores de local drift que significa a variação 

percentual anual das taxas específicas por idade longo do tempo e os net drift que representam 

a variação percentual anual estimada.  

Na figura 3, observa-se que em Maceió, os valores de local drift, em média, para o 

período estudado, tiveram uma queda de quase -3,0% ao ano nas taxas específicas para 

DCBV por idade, em homens, enquanto entre as mulheres foi próximo de -4,0%. Já em 

relação ao valor de net drift houve um descréscimo de -3,0% com IC95%:( -3,4%; −2,8%) nas 

taxas ajustadas por ano para homens e −4,0% com IC95%:( -4,4%; −3,5%) por ano para 

mulheres.  
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Figura 3. Valores de local drift com net drift para mortalidade por DCBV em Maceió. Variação percentual anual 

da taxa específica por faixa etária (local drift) com a variação percentual anual estimada (net drift) para DCBV e 

os IC 95%. 

 

Na Figura 4, para Florianópolis, os valores de local drift, em média, para o período 

estudado, tiveram uma queda de quase -5,4% ao ano nas taxas específicas para DCBV por 

idade, em ambos os sexos. Já em relação ao valor de net drift, houve um descréscimo de -

5,4% com IC95%: (-6,0%; −4,7%) nas taxas ajustadas por ano para homens e −5,5% com 

IC95%: (-6,0%; −4,9%) por ano, para mulheres.  
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Figura 4. Valores de local drift com net drift para mortalidade por DCBV em Florianópolis. Variação percentual 

anual da taxa específica por faixa etária (local drift) com a variação percentual anual estimada (net drift) para 

DCBV e os IC 95%. 

 

As curvas longitudinais das taxas de mortalidade ajustadas por idade para DCBV são 

ilustradas  na Figura 5. Para ambos os sexos, comparando-se na mesma coorte de nascimento, 

houve um aumento exponencial a partir dos 55 anos de idade, sendo que as diferenças entre os 

sexos foi muito miaor em Maceió. Nessa localidade, o aumento da taxa ajustada por idade foi 

bem maior para os homens em relação às mulheres, quando comparado à Florianopolis. Em 

Maceió, a proporção de mortalidade por DCBV, indivíduos acima de 65 anos de idade, para 

os homens foi de 66,1% e para as mulheres foi de 72,0%, enquanto em Florianópolis, para os 

homens foi de 70,2%, já as mulheres,   foi de 81,4%. 
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Figura 5. Curvas longitudinais das taxas de mortalidade específicas por idade para DCBV por 100.000 

habitantes, ambos os sexos, Maceió e Florianópolis, 1981-2015. 

 

O RR para período, que traduz sua influência para no risco da mortalidade, por sexo e 

para as duas capitais, são exibidos na Tabela 1 e Figura 6. Houve declínio para ambos os 

sexos e capitais, com leve decréscimo mais evidente para as mulheres do que para os homens 

(tabela 1). 

 

Tabela 1. Risco Relativo do período calendário da taxa de mortalidade por DCBV, ambos os sexos, Maceió e 

Florianópolis,1981-2015.  

Período 
Maceió Florianópolis 

Masculino IC 95%* Feminino  IC 95%* Masculino IC 95% Feminino  IC 95%* 

1981-1985 1,42 (1,29;1,58) 1,72 (1,47;2,00) 2,12 (1,69;2,66) 2,22 (1,85;2,67) 

1986-1990 1,22 (1,11;1,34) 1,31 (1,14;1,51) 1,63 (1,32;2,01) 1,39 (1,16;1,66) 

1991-1995 1,34 (1,23;1,46) 1,45 (1,28;1,65) 1,35 (1,10;1,65) 1,33 (1,13;1,56) 

1996-2000 1 - 1 - 1 - 1 - 

2001-2005 0,87 (0,80;0,94) 0,88 (0,77;0,99) 0,73 (0,59;0,89) 0,71 (0,61;0,84) 

2006-2010 0,66 (0,61;0,72) 0,61 (0,54;0,70) 0,55 (0,45;0,68) 0,49 (0,41;0,58) 

2011-2015 0,57 (0,52;0,62) 0,51 (0,45;0,58) 0,41 (0,33;0,5) 0,39 (0,33;0,47) 

*teste de Wald para ao grupos p<0,001 
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Figura 6. RR do período calendário da taxa de mortalidade por DCBV, ambos os sexos, em Maceió e 

Florianópolis. O RR do período comparado com o período de referência (1996-2000) ajustado para efeitos de 

idade e de coorte. 

 

Na tabela 2 e na figura 7, o RR das coortes de nascimento demonstrou tendências de 

queda, em ambos os sexos e capitais, com decréscimo mais rápido para mulheres em relação 

aos homens. Para as pessoas nascidas após 1936, as tendências foram desacelerando.  

O teste de Wald, cuja a hipótese nula é que não há variação no RR tanto para as 

diferentes coortes quanto para os diferentes períodos, foi estatiscamente significativo para os 

quatro grupos estudados. Tal resultado confirma a participação do efeito do período e coorte 

na redução da morrtallidade por DCBV. Verifica-se que a curva do RR da coorte sofre uma 

moderação em ambos os sexos para pessoas nascidas após 1950. 
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Tabela 2. Risco Relativo da coorte de nascimento da taxa de mortalidade por DCBV, ambos os sexos, Maceió e 

Florianópolis,1981-2015. 

Coorte 
Maceió Florianópolis 

Masculino IC 95%* Feminino  IC 95%* Masculino IC 95%* Feminino  IC 95%* 

1901 2,22 (1,82;2,71) 2,70 (2,09;3,49) 4,10 (2,70;6,22) 4,20 (3,20;5,51) 

1906 2,23 (1,94;2,57) 3,45 (2,86;4,17) 3,69 (2,69;5,06) 4,81 (3,84;6,04) 

1911 2,23 (1,99;2,50) 2,65 (2,24;3,15) 3,97 (3,06;5,15) 3,64 (2,94;4,51) 

1916 1,66 (1,48;1,85) 2,11 (1,79;2,49) 2,92 (2,28;3,74) 3,03 (2,47;3,73) 

1921 1,50 (1,35;1,65) 1,78 (1,52;2,08) 2,37 (1,86;3,00) 2,41 (1,97;2,96) 

1926 1,27 (1,15;1,40) 1,54 (1,33;1,79) 1,67 (1,32;2,12) 1,80 (1,48;2,20) 

1931 1,14 (1,03;1,25) 1,27 (1,10;1,47) 1,28 (1,02;1,60) 1,43 (1,18;1,74) 

1936 1 - 1 - 1 - 1 - 

1941 0,83 (0,75;0,92) 0,86 (0,73;1,01) 0,76 (0,59;0,98) 0,66 (0,52;0,85) 

1946 0,78 (0,70;0,87) 0,67 (0,56;0,81) 0,57 (0,42;0,76) 0,50 (0,38;0,66) 

1951 0,57 (0,51;0,65) 0,52 (0,43;0,65) 0,37 (0,27;0,52) 0,37 (0,27;0,50) 

1956 0,41 (0,35;0,48) 0,39 (0,30;0,50) 0,31 (0,21;0,45) 0,28 (0,19;0,40) 

1961 0,38 (0,31;0,46) 0,33 (0,24;0,46) 0,23 (0,14;0,36) 0,18 (0,11;0,29) 

1966 0,36 (0,28;0,46) 0,29 (0,20;0,44) 0,18 (0,09;0,35) 0,19 (0,11;0,34) 

1971 0,37 (0,25;0,53) 0,23 (0,13;0,43) 0,10 (0,03;0,34) 0,29 (0,13;0,64) 

*teste de Wald para ao grupos p<0,001 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971

R
is

c
o

 R
e
la

ti
v

o

Coorte de nascimento

Maceió - Masculino Florianópolis - Masculino Maceió - Feminino Florianópolis - Feminino

 

Figura 7. RR da coorte de nascimento da taxa de mortalidade por DCBV, ambos os sexos, em Maceió e 

Florianópolis. O RR da coorte de nascimento comparado à coorte de nascimento de referência (1936) ajustado 

para efeitos de idade e período. 
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8 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo observamos que a taxa de mortalidade para DCBV diminuiu para 

os quatro grupos estudados (figura 2), sofrendo os efeitos da idade, de período e de coorte.  

Tal influência ficou evidenciada, tanto pelas curvas da idade, período e coorte, as duas últimas 

apresentando RR (risco em cada categoria/risco na categoria de referência), quanto pelos 

testes de hipóteses (tabelas 1 e 2; figuras 5 a 7).  

Embora o efeito de período calendário e o efeito de coorte de nascimento possam ser 

estimados separadamente, de fato, não é fácil interpretá-los dessa forma. Isso ocorre na 

medida em que o efeito do período influencia os grupos etários de forma diferente, o que cria 

um efeito de coorte, em alguma extensão. Já o efeito de coorte reflete principalmente os 

diferentes níveis de risco que afetam as distintas coortes de nascimento, criando assim, efeito 

do período. (WANG; HU; SANG; LUO; YU, 2017). Além disso, os fatores de risco que 

influenciam os efeitos idade, período e coorte se confundem. Assim, discutiremos os fatores 

de risco que podem ter influenciado a diminuição da mortalidade por DCBV, de forma 

conjunta, ao final do tópico. 

Apesar da queda da mortalidade por DCBV ocorrida nos últimos 30 anos, o Brasil 

apresenta uma das maiores taxas dentre os países da América Latina. A queda não tem sido 

uniforme nas regiões do país. O Nordeste ainda apresenta taxas bastante elevadas. Além 

disso, o declínio na mortalidade difere de acordo com a etnia, o gênero e o nível 

socioeconômico (RIBEIRO; DUNCAN; BRANT; LOTUFO; MILL; BARRETO, 2016). 

Confirmando essa tendência, observamos que as taxas de mortalidade por DCBV tanto brutas, 

quanto ajustadas, diminuíram de 1981 a 2015, para as duas cidades e para os dois sexos, 

sendo a redução maior em Florianópolis do que em Maceió (figura 1 e figura 2).  A redução 

foi maior entre as mulheres (net drift) e em Florianópolis onde a mortalidade ajustada é 

praticamente a mesma entre homens e mulheres, como já tinha sido observado por Lotufo e 

colaboradores (2017). Em Maceió, a queda foi menos marcante e menor entre os homens 

(figura 3 e 4). Maceió parte de taxas mais elevadas e acentua a diferença com Florianópolis no 

período estudado.  Quando se observa as diferenças por faixas etárias (local drift), 

apresentadas nas figuras 3 e 4, a diferença se repete, com quedas maiores para todas as idades 

em Florianópolis. Nessa localidade, as diferenças caem a partir dos 70 anos. Já em Maceió, a 

diminuição da influência da queda da mortalidade ocorre 10 anos antes, a partir dos 60 anos, 

traduzindo a maior vulnerabilidade desses indivíduos, sobretudo dos homens dessa capital. 
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Essas informações apontam para o aumento da desigualdade em saúde entre o sul e o 

nordeste, uma vez que a morte por DCBV relaciona-se a um amplo espectro de fatores de 

risco. Observando os gráficos das figuras 3 e 4 nota-se que, para Florianópolis, de 45 a 70 

anos, faixas etárias intermediárias, há maior diferença na mortalidade, indicando não haver 

evidências de uma situação mais problemática nessa faixa como foi observado em outros 

países (MA; TAKAHASHI; MIZUNO; OKADA; YAMAGISHI; ISSO, 2007) . Em Maceió o 

cenário foi mais estável .  

Observou-se um aumento progressivo da mortalidade por DCBV com avançar da 

idade. O risco de morte por DCBV varia em diferentes fases da vida devido a alterações 

fisiológicas, acumulação de exposição, a fatores de risco, hábitos e estilo de vida pouco 

saudáveis (SACCO; BENJAMIN; BRODERICK; DYKEN; EASTON; FEINBERG, et al. 

1997). Um estudo espanhol identificou uma tendência progressiva nas taxas de mortalidade 

com o avançar da idade, em ambos os sexos, entre 1981 a 2008. Este fato é esperado, por se 

referir  a uma DCNT, que está relacionado com grande excesso de exposição aos fatores de 

risco ao longo da vida, ocorrendo um elevado aumento da incidência nas idades mais 

avançadas (OCANA-RIOLA; MAYORAL-CORTES; FERNANDEZ-AJURIA; SANCHEZ-

CANTALEJO; MARTIN-OLMEDO; BLANCO-REINA, 2015). Na China, entre 1994 a 

2013, o risco de morte por DCBV aumentou exponencialmente com a idade após o ajuste para 

desvios de período e verificou-se que mais de 70% do risco de morte por DCBV ocorreu em 

pessoas com idade maior ou igual a 65 anos (WANG; HU; SANG; LUO; YU, 2017). No 

presente estudo, o efeito exponencial da idade na mortalidade por DCBV esperado para 

doenças crônicas foi confirmado. Por outro lado, mais uma vez, fica claro a sobrecarga da 

doença nos menos idosos em Maceió, em relação à Florianópolis. Em Florianópolis, 76% da 

mortalidade coube àqueles com 65 ou mais anos e em Maceió, 69%.  Em Maceió houve uma 

inflexão da curva a partir dos 55 anos, tanto para homens, quanto para mulheres (figura 5). Já 

em Florianópolis, a inflexão aconteceu 10 anos depois, aos 75 anos e foi bem menos 

expressiva, ou seja, a mortalidade por DCBV sofre maior influência da idade em homens e, 

principalmente, em Maceió. 

Houve um efeito de período (figura 6) para os quatro grupos estudados. Esse efeito 

também perde a força a partir dos anos 2000, o que parece ficar ainda mais evidente no 

período 2006-2010 e 2011-2015. O efeito período reflete o momento do óbito dos indivíduos 

das diferentes coortes. Assim, esses períodos referem-se a, principalmente,  coortes nascidas 

na 1ª metade do século XX que se expressa nas taxas de mortalidade de cada uma deles. O 
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principal fator mencionado na discussão do efeito de período é a melhoria do diagnóstico e 

tratamento da DCBV, tendo um impacto positivo sobre a letalidade.  

Houve uma tendência decrescente do efeito coorte em nosso estudo, para ambos os 

sexos, nas duas capitais (figura 7), com uma pequena desaceleração nas coortes nascidas após 

1950. A partir de 1960, observa-se uma estabilidade nas duas capitais e ambos os sexos. Tal 

tendência também foi observada em outros estudos, de diferentes continentes (SUTTON; 

MARSDEN; WATKINS; LEATHLEY; DEY, 2010; WANG; HU; SANG; LUO; YU, 2017; 

OCAÑA-RIOLA; BLANCO-REINA; NAVARRO-MORENO; MORENO-NAVARRO; 

MAYORAL-CORTÉS, 2014; YU; TSE; WONG; WONG, 2000). Wang e colaboradores 

(2017) atribuem essa desaceleração ao aumento mais recente de fatores de risco na China (por 

exemplo, hipertensão, obesidade, diabetes mellitus, doenças vasculares, nível de colesterol e 

tabagismo). OCANA-RIOLA e colaboradores (2014) destacam que o padrão alimentar mais 

ocidentalizado e o estilo de vida cada vez mais sedentário foram as razões subjacentes para o 

efeito de coorte em desaceleração.   

 

Como explicar a queda da taxa de mortalidade por DCBV no Brasil, o efeito 

idade, coorte e período e as diferenças entre Maceió e Florianópolis? 

 

O fator de risco mais importante para a DCBV é a hipertensão, principalmente quando 

não controlada. No Brasil, o acesso a serviços de saúde em todo país tem aumentado 

gradativamente a partir dos anos 1980. A partir de 1988, com a criação do SUS, esse acesso 

passou a ser universal e a abordagem da hipertensão melhorou (PAIM; TRAVASSOS; 

ALMEIDA; BAHIA; MACINKO, 2011). Tal observação não explica a queda da mortalidade 

por DCBV nas coortes do início de século XX, que vivenciaram uma queda da mortalidade 

mais pronunciada do que a de coortes posteriores a 1930. Em países com séries históricas de 

estatísticas de mortalidade mais extensas que a brasileira, a redução da mortalidade por 

DCBV precede à introdução de medicamentos anti-hipertensivos em larga escala (OSTFELD, 

1980).  

Para essas coortes mais antigas, a explicação certamente está na melhoria das 

condições socioeconômicas que se refletem na queda da mortalidade infantil e no aumento da 

expectativa de vida que beneficiaram essas coortes (AMIRI; KUNST; JANSSEN; 

MACKENBACH, 2006; VINCENS; STAFSTRÖM, 2015). As condições socioeconômicas 

também estão associadas à desnutrição materna, intra-útero e infantil, fatores de risco para 
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DCBV (BARKER; LACKLAND, 2003). Esses fatores de risco também sofreram queda 

desde os anos 1970 (MONTEIRO; BENICIO; KONNO; SILVA; LIMA; CONDE, 2009). O 

declínio da desnutrição no período 1975-1989 foi atribuído essencialmente a progressos 

moderados na renda familiar e à excepcional expansão da cobertura de serviços públicos de 

educação, saneamento e saúde (MONTEIRO; BENICIO; KONNO; SILVA; LIMA; CONDE, 

2009).   Esses fatores podem explicar, em parte, a queda da mortalidade daquelas coortes.  

A queda do risco de morte por DCBV relativo à coorte de nascimento diminuiu a 

partir dos anos 1950. Essa desaceleração também foi observada em outros países europeus 

(SUTTON; MARSDEN; WATKINS; LEATHLEY; DEY, 2010; OCAÑA-RIOLA; 

BLANCO-REINA; NAVARRO-MORENO; MORENO-NAVARRO; MAYORAL-CORTÉS, 

2014). Se de um lado, essas coortes se beneficiaram da melhoria das condições econômicas 

tendo um impacto positivo sobre a mortalidade por DCBV, de outro,  testemunharam a 

transição nutricional que levou ao aumento do consumo de sódio e a uma dieta inadequada; o 

aumento da disponibilidade de transporte de massa e facilidades nas casas que implicaram na 

diminuição da atividade física do dia a dia, aumentando a prevalência de diabetes e obesidade, 

todos fatores de risco para a DCBV e aumento e posterior diminuição do tabagismo. Apesar 

de não existirem informações sistematizadas sobre a prevalência dos fatores de risco nas duas 

capitais estudadas para os anos 1900, há estudos eventuais e a partir de 2000, quando os 

nascidos em 1950 e pós teriam, 50 anos ou menos. Pesquisas antropométricas domiciliares 

com representatividade nacional, realizadas periodicamente desde meados da década de 1970, 

revelam um aumento substancial da frequência de obesidade (SCHMIDT; DUCAN; SILVA; 

MENEZES; MONTEIRO; BARRETO et al., 2011). O que é confirmado pelo Vigitel, quando 

se compara as informações de 2000 a de 2014, tanto para Maceió, quanto para Florianópolis. 

Também há um aumento da prevalência de hipertensão e diabetes, de 2006 a 2015. A 

tendência se inverte em 2016 e 2017, para as três condições, excetuando a hipertensão em 

homens em Maceió que continua subindo. Outro fator a se considerar é a transição 

demográfica. As coortes passam a viver mais, o que aumenta o risco devido ao acúmulo da 

ação dos fatores de risco e por conseguinte, aumenta a mortalidade.   

A prevalência de fumantes começou a aumentar a partir de meados do século XX no 

Brasil, principalmente devido à agressivas campanhas publicitárias veiculadas por diferentes 

meios de comunicação. A partir dos primeiros estudos epidemiológicos sobre os danos 

provocados pelo cigarro, os países e organismos internacionais começaram a fazer alianças 

com campanhas anti-tabagistas. No Brasil, as primeiras iniciativas oficiais datam de 1985 
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com a constituição do Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil e, em 1986, 

com a criação do Programa Nacional de Combate ao Fumo. Duas pesquisas nacionais 

mostram que a prevalência do tabagismo em pessoas com 18 anos ou mais diminuiu 

substancialmente no Brasil, de 34,8% em 1989 para 22,4% em 2003 (MONTEIRO; 

CAVALCANTE; MOURA; CLARO; SZWARCWALD; 2007). Uma redução ainda maior 

para 17,2% (21,6% de homens e 13,1% de mulheres com 15 anos de idade ou mais) foi 

registrada até 2009 – estimada pela Global Adult Tobacco Survey, uma pesquisa 

representativa em nível nacional que incluiu mais de 50.000 domicílios em todos os estados 

brasileiros (IBGE, 2009). Como o efeito benéfico da cessação do tabaco ocorre mesmo entre 

os  grandes fumantes e entre os que fumam há muito anos, podemos argumentar que esse fator 

protegeria os indivíduos atuando na mesma direção das melhorias socioeconômicas e 

nutricionais (MESCHIA; BUSHNELL; BODEN-ALBALA; BRAUN; BRAVATA; 

CHATURVEDI, 2014).  

O efeito período se refere ao momento do óbito e reflete a exposição ao risco por toda 

a vida, com exceção de mudanças ao tratamento do AVE, levando a uma menor letalidade, ou 

até a redução na exposição a fatores de risco, muitas vezes, após um primeiro AVE ou a 

presença de doença coronariana. O primeiro consenso brasileiro do tratamento da fase aguda 

do acidente vascular cerebral é de 2001 (SBDCV, 2001). Preconiza implementação de 

programas educacionais periódicos para a população e profissionais de saúde sobre sintomas 

do AVE, estabelece os intervalos de tempo máximos em que as ações para o tratamento 

devem ser implementadas, e recomendam: haver neurologista de plantão nos centros de 

atendimento, laboratório e neuroimagem (CT de cabeça) 24 horas, disponibilidade para 

monitoramento cardíaca, centro de tratamento intensivo além da medicação preconizada. Em 

2007, o Ministério da Saúde criou a Rede Nacional de Atendimento ao AVC com objetivo de 

melhorar a qualidade do atendimento à doença, diminuir o número de pacientes incapacitados 

e mortos e diminuir o custo a longo prazo com internações e tratamentos. Em paralelo foi 

criada a Rede Brasil AVC, uma organização não governamental que lançou, no dia da 

Campanha Nacional de Combate ao AVC, um aplicativo para celular gratuito, AVC Brasil 

com informações sobre sintomas e prevenção, disponibilizando um mapa assinalado com 

hospitais que devem ser procurados (REDEBRASILAVC, 2019). Na cidade de Maceió 

(Hospital Geral do Estado) e na cidade de Florianópolis (Hospital Governador Celso Ramos) 

estão representados. No entanto, os hospitais da rede estão em diferentes fases de 

desenvolvimento.  Somente em 2017 o Hospital Geral do Estado adquiriu um tomógrafo, 
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condição essencial para a abordagem ao AVE. (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – 

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, 2019). No país havia, em 2006-2007, um grau 

insuficiente de disponibilidade de tomógrafos (apenas 30,8% dos estabelecimentos dispunham 

o equipamento  para o SUS e 90% dos exames foram realizados na regiões sul e sudeste) 

assim como sua subutilização para o tratamento do AVE: somente em 28,6% dos casos de 

AVE registrados em internações do SUS houve uma tomografia computadorizada. Nos 

atendimentos do SUS,  6% das internações por AVE tiveram acesso à unidade de terapia 

intensiva, contra 25% no Canadá (ROLIM; MARTINS, 2011). Apesar das iniciativas 

positivas descritas, sua abrangência ainda é restrita. Em conjunto, essas observações apontam 

para a existência de uma grande limitação na abordagem ao AVC no Brasil, principalmente 

no sistema público.  Diferentemente do descrito para outros países, não podemos atribuir 

redução da importância do período a uma melhora da abordagem clínica ao AVE 

(REKLAITIENE; JANILIONIS; NOREIKA; TAMOSIŪNAS; VIRVICIŪTE; SOPAGIENE, 

2008).  

 

8 LIMITAÇÕES 

 

Algumas limitações no presente estudo precisam ser apontadas. Os modelos APC, 

ainda se encontram em desenvolvimento e não há consenso na literatura sobre a melhor 

metodologia para corrigir o problema da identificabilidade dos parâmetros e estimação do 

modelo completo. Assim, a literatura oscila conforme as suposições utilizadas na construção 

dos modelos (HOLFORD, 1983; 1991; ROBERTSON; BOYLE, 1998). 

Vale ressaltar que, ao avaliar a tendência temporal da mortalidade por DCBV no 

Brasil deve-se considerar a possibilidade de subnotificação da mortalidade por DCBV, 

provavelmente com maior expressão em Maceió.  No entanto, não vemos motivos para 

considerar que a redução da mortalidade possa ser imputada a esse fator uma vez que a 

tendência tem sido melhora na validade da classificação das causas de óbito.  Um segundo 

aspecto a ser considerado é que as análises foram realizadas em conjunto, AVE hemorrágico 

ou AVE isquêmico que podem ter comportamentos distintos.  

É importante considerar o fato de que, durante o período estudado, o SIM passou a 

adotar, a partir de 1996, a CID-10, na qual DCBV correspondeu a diferentes classificações em 

relação à anterior (CID-9). Essa mudança na classificação da DCBV pode ter impactado na 

descontinuidade da mortalidade por DCBV. A utilização de fontes de dados secundários 
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oferece vantagens de execução, apesar das análises partirem de estudo ecológico e suas 

associações não podem ser extrapoladas para o nível individual. 

 

9 VANTAGENS DO ESTUDO  

Este é o primeiro estudo brasileiro, até onde sabemos, a investigar as tendências de 

longo prazo da mortalidade por DCBV, ambos os sexos, em Maceió e Florianópolis no 

período de 1981 a 2015,  utilizando o modelo APC para  analisar os efeitos de idade, período 

e coorte.  

Neste estudo, a análise do efeito da idade, período e coorte de nascimento na 

mortalidade por DCBV foi uma das contribuições, já que a maioria dos estudos publicados 

avalia somente o efeito da idade e período de óbito, e não considerando o efeito da coorte de 

nascimento, um importante fator para o entendimento da evolução das taxas da mortalidade 

das doenças.   



51 

 

10  CONCLUSÃO  

 

1. A mortalidade por DCBV está diminuindo tanto para homens, quanto para mulheres, em 

Maceió e em Florianópolis.  

2. O efeito da idade (a importância da idade no aumento do risco de morte por DCBV) é 

muito mais evidente em Florianópolis, indicando que o acúmulo de fatores de risco nos 

indivíduos em Maceió é maior e se expressa mais precocemente.   

3. Houve um efeito de coorte e período para os quatro grupos analisados, ou seja, influência 

do momento em que os indivíduos nascem e morrem, respectivamente. 

4. O efeito coorte foi maior que o efeito período calendário para os quatro grupos 

analisados, apontando para a menor influência da redução da letalidade na redução da 

mortalidade por DCBV e maior impacto da redução na incidência da doença. 

5. A diferença na tendência de queda em Florianópolis é praticamente a mesma entre 

homens e mulheres. Em Maceió, as mulheres apresentaram maior queda que os homens, 

deixando mais evidente a vulnerabilidade dos homens.  
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