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Resumo: 

 

Introdução: As Doenças do Tecido Conjuntivo (DTC), englobam as comorbidades: 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Esclerose Sistêmica (ES), Síndrome de Sjogren, 

Complexo Dermatopolimiosite (DM/PM) e Vasculopatias Necrosantes. A morte nessas 

doenças pode ocorrer pela atividade da doença, seu tratamento e como complicações 

da inflamação crônica. Estudos mostram que as principais causas de morte neste grupo 

de doenças são cardiovasculares e infecciosas. Contudo, há uma divergência nos dados 

da literatura sugerindo que as causas de morte podem variar conforme região e renda 

da população. Não há muitos estudos que abranjam o perfil da mortalidade dessas 

doenças em nosso país. O conhecimento das causas de mortalidade é fundamental para 

elaborar estratégias contra fatores de risco modificáveis. 

Objetivos: Analisar as causas de morte em pacientes com DTC e comparar com a 

população em geral. 

Métodos: Estudo descritivo observacional, no qual a amostra populacional foi 

selecionada a partir de banco de dados dos atestados de óbito no Estado do Rio de 

Janeiro (Brasil) entre os anos 2006 e 2018. Considerou-se DTC as categorias da CID10 

M30 a M36. A Síndrome de Sjogren, foi excluída do nosso estudo, em razão da forma 

como é encontrada no CID 10 (M35.0 – Outras afecções sistêmicas do Tecido 

Conjuntivo), inviabilizando nossa análise separadamente dessa doença. Foram 

coletadas informações sobre sexo e idade; analisadas as causas de morte quando a 

DTC foi considerada causa básica de morte (CBM) e comparadas com todos os óbitos 

em que a CBM não foi atribuída a uma DTC. 

Resultados: Foram incluídos 1.628.424 óbitos, sendo 2.200 pessoas portadoras de 

DTC. A idade do óbito foi menor nos pacientes com DTC (52 anos) e com predileção dos 

casos no gênero feminino (1.823, versus 377 em homens). Lupus Eritematoso Sistêmico 

(LES) foi apontada como a doença mais comum entre as mortes por DTCs (51,0%). Ao 

analisar a comparação dos portadores de DTC com a população em geral, dados 

sugerem que os indivíduos em todas as idades tinham maior probabilidade de morrer de 

infecções, seguidos de distúrbios respiratórios, geniturinários e hematológicos. 

Conclusão: pacientes com DTC morrem em idade mais jovem, principalmente 

mulheres, sendo a morte causada em sua maioria por infecções e complicações da fase 

ativa da doença. 

 

Palavras-chave: mortalidade; taxas de mortalidade padrão; doença do tecido conjuntivo. 



 

Abstract:  

  

Introduction: Connective Tissue Diseases (TCD) include the comorbidities: Systemic 

Lupus Erythematosus (SLE), Systemic Sclerosis (SS), Sjogren's Syndrome, 

Dermatopolymyitis Complex (DM / PM) and Necrotizing Vasculopathies. Death in these 

diseases may occur due to disease activity, its treatment and complications of chronic 

inflammation. Studies show that the leading causes in this group of death are cardiovascular 

and infectious diseases. However, there is a divergence in the literature data suggested, as 

the causes of death may vary by region and population income. There are not many studies 

that cover the mortality profile of these diseases in our country. Knowledge of the causes of 

mortality is critical for strategies designed against modifiable risk factors.   

Objective: To analyze how causes of death in patients with CTD and compare with the 

general population.   

Methods: Observational descriptive study, the population sample was selected from the 

database of death certificates in the state of Rio de Janeiro (Brazil) between 2006 and 2018. 

CTD considered as ICD-10 categories M30 a M36. Sjogren's Syndrome was excluded from 

our study because of the way it is found in ICD 10 (M35.0 - Other systemic connective tissue 

disorders) making our analysis of this disease unfeasible. Information was collected on 

gender and age; analyzed as causes of death when CTD was considered a basic cause of 

death (BCD) and compared with all deaths in which BCD was not attributed to a CTD.  

Results: 1.628.424 deaths were included, of which 2.200 people with CTD. The age of 

death was lower in patients with CTD (52 years) and with a predilection of cases in females 

(1.823, compared to 377 in men). Systemic Lupus Erythematosus (SLE) was identified as 

the most common disease among deaths from CTD (51.0%). By analyzing the comparison 

of CTD patients with the general population, the data suggest that individuals at all ages 

were more likely to die, followed by respiratory, genitourinary, and hematological disorders. 

Conclusion: CTD patients die at a younger age, especially women, with death mostly due 

to infections and complications of the active phase of the disease.  

  

 Keywords: mortality; standard mortality rates; connective tissue disease  
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1. INTRODUÇÃO  

As doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (DTC), também chamadas de 

“colagenoses”, representam um conjunto genérico de desordens heterogêneas 

decorrentes de distúrbios da autoimunidade, com a produção de autoanticorpos 

que afetam múltiplos órgãos e tecidos. Estão agrupadas na classificação CID10, 

nos códigos M30 a M36. As DTCs estão presentes em todos os países com 

pequenas diferenças clínico-epidemiológicas, como idade de início da doença e 

distribuição por gênero. Divide-se as DTCs em cinco doenças: Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES), a Esclerose Sistêmica (ES), a Síndrome de 

Sjögren, o complexo dermatopolimiosite (DM/ PM) e as vasculopatias 

necrosantes.  

As DTCs têm como características em comum o compartilhamento de 

certos genes e o potencial acometimento de diversos órgãos e sistemas, além 

da variabilidade do curso evolutivo, isto é, desde casos leves até extremamente 

graves e letais.  Com o avançar da doença é gerado um estado de inflamação 

crônica que está associado à elevação persistente dos níveis de marcadores 

pró-inflamatórios, como fator de necrose tumoral, interleucina-6 (IL-6) e proteína 

C reativa (PCR), relacionados com o aumento do risco de aterosclerose e 

trombose arterial (Dessein et al., 2005) e da mortalidade por doenças 

cardiovasculares, principalmente em pacientes com enfermidade estabelecida, 

isto é, com longa duração dos sintomas (Baena-Diez et al., 2018).   

Além da fisiopatologia, tais distúrbios também se assemelham no 

tratamento, uma vez que este consiste em suprimir a indução da autoimunidade, 

restaurar os mecanismos reguladores normais ou inibir os mecanismos efetores. 

Apesar de as DTCs ainda não possuírem cura, a sobrevivência em pacientes 

com a doença melhorou muito durante a segunda metade do século XX e início 

do século XXI graças a terapias novas e melhores derivadas de um maior 

conhecimento dos mecanismos da fisiopatologia imunológica (Abu-Shakra et al., 

1995).  

Com o avançar das terapias imunossupressoras e imunomoduladoras a 

expectativa de vida dos pacientes tem aumentado, embora o tratamento não seja 

suficiente para reduzir completamente a morbidade no longo prazo e os danos 
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crônicos cumulativos. Além disso o tratamento, principalmente com 

corticosteroides por longos períodos, pode ser fator que contribua para a 

inflamação crônica, resultando, eventualmente, em doenças cardiovasculares e 

alterando os mecanismos protetores da autoimunidade, o que vem a propiciar 

as doenças infecto-parasitárias, com destaque para as infecções respiratórias 

ocasionadas pelo vírus influenza e pelo pneumococo (Rezende et al., 2017).  

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é considerado o protótipo deste 

grupo de enfermidades, sendo responsável por considerável morbidade e 

redução da sobrevida quando comparado com a mortalidade na população em 

geral. Os pacientes apresentam características clínicas que variam desde 

apenas envolvimento cutâneo ao completo comprometimento sistêmico. Embora 

a expectativa de vida no LES tenha aumentado, a mortalidade permanece maior 

que a da população em geral. Um perfil semelhante é encontrado nas demais 

doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (Danchenko et al., 2006, Gabriel et al., 

2001, Bernatsky et al., 2006).   

Desde que o conhecimento sobre esse grupo de doenças foi se 

acumulando as chances de diagnóstico aumentaram e, consequentemente, o 

seu tratamento também. Com isso as doenças do tecido conjuntivo, que eram 

um problema exclusivo do reumatologista, passaram a ser questão de saúde 

pública mundial, com variados graus de acometimento, e devem ser prevenidas, 

diagnosticadas precocemente e tratadas por todos os clínicos. Conhecer a 

epidemiologia e as principais causas de morte é fundamental para que o 

processo de tratamento se desenvolva.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

  

2.1. PREVALÊNCIA  

  

Os dados sobre a incidência e prevalência das DTCs em países menos 

desenvolvidos são muito escassos, principalmente devido à baixa monitorização 

governamental e baixo incentivo de estudos acerca do tema. Dados 

epidemiológicos sobre a incidência e prevalência variam muito entre as DTCs e 

as regiões do mundo.   

Estudos americanos sobre o LES estimam taxas de incidência de 1,8 a 

7,6 casos por 100.000 pessoas por ano (Fessel et al., 1974). A maioria dos 

trabalhos reconhecem a preponderância feminina e mostram uma prevalência 

em grupos afro-caribenhos. Um estudo avaliando a população brasileira na 

região de Natal (RN), mostrou uma taxa de incidência anual de 8,7 por 100 000/ 

ano com a maior frequência em mulheres (38 versus 5) (Vilar et al., 2002).   

Na Esclerose Sistêmica a prevalência pode variar de 30- 300/1.000.000, 

e vem crescendo nas últimas duas décadas. Assim como as outras DTCs, 

apresenta predomínio no sexo feminino (em média 3-5/1), não existindo uma 

predileção por raça. Costuma iniciar na terceira década de vida na mulher e a 

partir da quinta década de vida no homem, no qual costuma ter curso mais 

agressivo.   

 Já a epidemiologia nas vasculites varia muito entre elas próprias e de 

acordo com as regiões geográficas. Um artigo de revisão comparando a 

prevalência das vasculites associadas ao anticorpo citoplasmático antineutrófilo 

(VAA) entre o Japão e o Reino Unido demonstrou que poliangeite microscópica 

e mieloperoxidase-ANCA eram mais comuns no Japão, enquanto que 

granulomatose, poliangeite e pronase 3-ANCA eram mais comuns no Reino 

Unido. Esse estudo demostrou que a incidência média anual das vasculites 

como um todo no período de 5 anos foi 22,6 por milhão de pessoas (IC95% 

19,1–26,2) e 21,8 por milhão de pessoas (95% CI 12.6–30.9) no Japão e no 

Reino Unido, respectivamente (Kobayashi et al., 2013).  

Por fim, estudos de prevalência do grupo dermatopolimiosite, geralmente 

usando registros médicos e biópsia muscular para averiguar a doença, 

identificaram prevalência de polimiosite de 3,45 por 100.000 e de 21,42 por 
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100.000 em dermatomiosite, mais uma vez mostrando maior frequência em 

mulheres e uma mediana de idade em 49 anos nos casos novos.  Estes dados 

divergem dos encontrados nas demais DTCs, onde o diagnóstico geralmente é 

feito numa idade mais precoce. (Wilson et al., 2008, Bendewald et al., 2010).  

  

2.2.MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS   

  

 As DTCs, por terem base fisiopatogênica inflamatória semelhante, possuem 

a doença aterosclerótica como grande contribuidor para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares – DCV. (Manson et al., 2014). Já é bem estabelecido 

que, principalmente no LES, há um risco aumentado dessas lesões. Cada vez 

mais novos biomarcadores são descobertos e estudados com o objetivo do 

diagnóstico precoce nesse grupo de doenças. A figura 1 ilustra alguns dos 

mecanismos inflamatórios que influenciam a DCV no LES, na vasculite de 

grandes vasos (VGV) e nas VAA.  

Figura 1: Patogênese da aterosclerose em DTC    

  

PMN: polimorfonucelares; MPO: mieloperoxidaes; RO: espécie reativa de oxigênio, 

HOCL: hipoclorito, LES: Lupus Eritematoso Sistemico; VAA: Vasculite associada a 

ANCA; VGV: vasculite de grandes vasos; FcγR: receptor gamma, IFNγ: interferon γ;  

AAP1: Apoproteina 1; (Fonte: adaptado de Justin C. Mason, 2014)  
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A inflamação exacerbada também gera outras manifestações clínicas, 

como os sintomas constitucionais. Fadiga, perda de peso, sudorese noturna e 

febre são os sintomas mais vistos, configurando muitas vezes como diagnóstico 

diferencial de febre de origem obscura. Tais sintomas, por sua vez, muitas vezes 

passam despercebidos para um diagnóstico de doença reumática, sendo 

atribuídos a outras doenças como infecções ou neoplasias.  Porém cada DTC 

tem sua particularidade de manifestações mais comuns. O Quadro 1 resume as 

principais manifestações clínicas de cada doença, excluindo a Síndrome de 

Sjogren já que não fez parte do nosso estudo, como mencionado anteriormente.  

Além das manifestações clínicas ressaltadas no Quadro 1 e da doença 

aterosclerótica, outros quadros clínicos merecem atenção. Devemos citar no 

LES as manifestações renais configurando a nefrite lúpica e as manifestações 

neuropsiquiátricas, sendo a cefaleia a mais comum. Em vasculites destacamos 

as manifestações pulmonares e renais, principalmente nas vasculites ANCA 

positivo. Apesar de não serem consideradas manifestações mais comuns ao 

avaliarmos a prevalência como um todo, configuram mau prognóstico e são 

consideradas com critérios classificatórios no diagnóstico.  
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Quadro 1: Principais manifestações clínicas das DTCs  

ᵃ Incompetência do esfíncter esofagiano inferior.  
ᵇ Áreas eritematoviolaceas simétricas sobre as superfícies extensoras das articulações 

interfalangeanas e metacarpofalangeanas, cotovelos, joelhos e maléolos mediais.  

ᶜ Erupção eritematoviolacea das pálpebras superiores.  

  

2.3.MORTALIDADE   

  

Em relação ao perfil de mortalidade dos pacientes com doenças 

sistêmicas do tecido conjuntivo os trabalhos internacionais mostram diferentes 

causas que levam ao óbito, variando de acordo com os subtipos das doenças 

entre si, gênero, idade, nível socioeconômico e regional. Devido à precariedade 

do diagnóstico e à baixa disponibilidade de programas de tratamento 

governamentais, países menos desenvolvidos tendem a apresentar óbitos por 
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causas de curso inicial destas moléstias, principalmente infecções e 

complicações associadas à atividade inflamatória da doença de base. Por outro 

lado, países desenvolvidos tendem a apresentar como causa mais comum de 

óbitos as doenças inflamatórias crônicas, como as cardiovasculares (Tikly et al., 

2008, Scott et al., 2010, Resman- Targoff et al., 2010).   

Em uma meta-análise realizada a partir de 32 estudos, em sua maioria 

em países desenvolvidos, avaliando mortalidade em doenças reumáticas, 

concluiu que o aumento do risco de morte se deu principalmente às doenças 

inflamatórias, coincidindo com os da população em geral, onde os eventos 

cardiovasculares e câncer são as causas mais frequentes (Toledano et al., 

2012).  

O quadro 2 ilustra as principais causas de morte em DTC apresentadas 

em estudos internacionais versus o quadro 3, que é baseado em estudos 

nacionais. As demais DTCs – Miosites e Vasculites não foram comparadas com 

os estudos nacionais, pois apesar de uma vasta procura não encontramos 

estudos brasileiros sobre a epidemiologia das causas de morte nessas doenças. 

Como pode ser observado, a literatura mundial mostra que, no LES, as 

causas de mortalidade se devem, principalmente, a manifestações de doenças 

ativas e a complicações da doença ou seu tratamento (Bernatsky et al., 2006), 

incluindo doenças hematológicas e doença cardiovascular. Outro fator que altera 

o perfil da causa de mortalidade no LES são os anos de diagnóstico da doença, 

não se evidenciando aumento do índice de morte por neoplasias (Davidson et 

al.,2001, Sinha et al., 1990).  

Entretanto, pesquisadores brasileiros da UNIFESP verificaram, 

recentemente, um perfil distinto de mortalidade em lúpus sistêmico após análise 

de todos os atestados de óbito emitidos no estado de São Paulo entre 1985 e  

2007 (Souza et al., 2012). De acordo com os autores, as doenças infecciosas 

em geral, as quais mostraram um aumento da prevalência ao longo do período 

de observação, e as complicações renais do LES, foram as principais causas de 

mortalidade, diferindo, portanto, do perfil observado em países europeus e nos 

EUA.  

Outro trabalho que mostra divergência entre dados brasileiros e 

internacionais, que também é ilustrado no quadro 3, foi publicado recentemente 
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sobre a Esclerose Sistêmica no Brasil, por nossa equipe, usando o mesmo banco 

de dados que o do presente projeto. Este estudo levou em conta uma pequena 

parcela dos dados totais que possuímos no banco de dados e mostrou que 

pacientes com Esclerose Sistêmica enfrentam um risco aumentado de morte por 

doenças infecciosas, renais e respiratórias, assim revelando a importância das 

doenças infecciosas no nosso meio (Rezende et al., 2019), diferentemente de 

outros trabalhos internacionais (Tyndall et al., 2010).   

 

Quadro 2: Principais causas de mortalidade no mundo  

  

Doenças:  Causas de mortalidade  

LES (Dessein et 

al., 2005, 

BaenaDiez et al., 

2018)  

Cardiovascular  Complicações 

hematológicas  

Infecciosas  

Esclerose 

sistêmica (Kowal- 

Bielecka et al.,  

2017)  

Complicações 
respiratórias  

Cardiovascular  Malignidade  

Miosites (Gerd et 

al., 2018)  

Malignidade  Cardiovascular  Complicações 
respiratórias  

Vasculites  

(Kobayashi et al.,  

2013)  

Complicações 

respiratórias  

Complicações 

renais  
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Quadro 3: Principais causas de mortalidade no Brasil  

 

Doenças:  Causas de mortalidade  

LES (Souza et 

al., 2012)  

Infecciosas  Cardiovascular    

Esclerose 

sistêmica  

(Rezende et al.,  

2019)  

Infecciosas  Complicações 

renais  

Complicações 

respiratórias  

  

Em relação às miosites inflamatórias, estudos mostraram que, apesar da 

alta mortalidade no primeiro ano após o diagnóstico, as principais causas de 

morte não diferem da população em geral. Tais causas seriam as doenças 

malignas, respiratórias e circulatórias, complicações essas ligadas à natureza 

sistêmica das miosites inflamatórias, mais uma vez enfatizando como causa de 

óbito as doenças ligadas à cronicidade. (Gerd et al., 2018)  

Um trabalho que mostra características similares aos estudos em nosso 

país foi realizado por C. C. Mok e cols., em Hong Kong (Mok et al., 2011). Esse 

estudo demonstrou que as principais causas de mortalidade em DTCs foram 

infecção, seguida por complicações cardiovasculares, malignidades e atividade 

descontrolada da doença, novamente com os dados mais prevalentes de morte 

em mulheres e com idade menor.  

 

  

2.4. TENDÊNCIA DE MORTALIDADE  

  

Nossa equipe realizou um estudo de base populacional com o objetivo de 

avaliar a tendência temporal da mortalidade por DTCs no Brasil, no período de 

1996 a 2016, de acordo com o CID-10. Dado esse inédito na nossa literatura 

nacional. Tal trabalho utilizou, como amostra populacional, um banco de dados 

similar a partir dos atestados de óbito. A conclusão foi de que a taxa de 

mortalidade padronizada (TMP) para causas não DTC diminuiu continuamente 

de 1996 a 2016 e, em contrapartida, a TMP para todos os DTCs aumentou. 
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(Rezende et al., 2019) A conclusão diverge de outros estudos internacionais, 

onde se observa uma diminuição da mortalidade, temporalmente, por DTCs (Yen 

et al., 2017). Tal dado, mais uma vez, sugere a hipótese de falta de diagnóstico 

precoce/correto e seguimento de tratamento dos portadores de DTC em nosso 

país.  

Assim existem aspectos extremamente relevantes a considerar sobre o 

tema. A análise das causas de morte de uma população é fundamental para o 

monitoramento de sua situação de saúde e para o planejamento de intervenções 

adequadas (Mathers et al., 2005).   
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3. JUSTIFICATIVA  

  

 Apesar da importância do assunto há poucos estudos nacionais avaliando 

uma amostra representativa da população e comparando o perfil de mortalidade 

das doenças sistêmicas do tecido conjuntivo. Do mesmo modo não se observam 

avaliações entre seus subtipos. O estudo do perfil epidemiológico dessas 

doenças no Brasil nesse formato e as causas de mortalidade é inédito e nunca 

antes publicado. 

 O conhecimento epidemiológico de nossa região é essencial como 

instrumento de suporte ao planejamento das ações e programas voltados à 

gestão em saúde. A partir desse conhecimento é possível elaborar estratégias 

preventivas e novos tratamentos-alvo, diminuindo assim a alta carga de 

morbimortalidade na população por causas evitáveis (Mathers et al., 2005).  

 Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar as causas de mortalidade em 

indivíduos portadores de DTC, e comparar com os não portadores da doença, 

tendo como base populacional os óbitos no estado do Rio de Janeiro no período 

de 2006 a 2018.   
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4. OBJETIVOS  

4.1. GERAL  

 Identificar e descrever as principais causas de morte em indivíduos com 

doenças sistêmicas do tecido conjuntivo no Estado do Rio de Janeiro, no período 

de 2006 a 2018.  

  

4.2. ESPECÍFICOS  

  

 Estratificar as mortes por sexo e faixa etária;  

 Determinar as principais causas associadas de morte (CAM) quando uma 

DTC foi relatada no atestado de óbito como causa básica (CBM);  

 Comparar os óbitos em portadores de DTC com os óbitos da população 

em geral (casos controle).   
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5. METODOLOGIA   

5.1.CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E DESENHO DO ESTUDO   

  

         Trata-se de um estudo descritivo observacional em que a amostra 

populacional foi selecionada do banco de óbitos da Secretaria Estadual de 

Saúde pelo Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, 

(SIM/MS), no Estado do Rio de Janeiro, e incluídos todos os óbitos ocorridos 

entre 2006 e 2018. Não houve critérios de exclusão.   

         O SIM/MS agrupa informações contidas nos atestados de óbito que são 

enviados aos cartórios de registro, tais como: causa básica, causas associadas, 

data, local e município de ocorrência, assim como informações sobre o indivíduo 

que faleceu (idade, gênero, grau de escolaridade, ocupação e município de 

residência), montando assim um banco dos óbitos ocorridos (Mello- Jorge et al., 

2007).  

          Esse banco de óbitos é alimentado pelos atestados de óbito preenchidos 

pelos médicos que atestam o falecimento. Tal procedimento deve ser feito por 

médico assistente ou, na ausência deste, por médico plantonista. Em casos de 

morte violenta o preenchimento da declaração cabe ao Instituto Médico Legal. 

Os dados são coletados pelas secretarias municipais de saúde por meio de 

busca ativa nas unidades notificadoras (Ministério da Saúde, 2001, Ministério da 

Saúde, 2011).  

          O preenchimento do atestado, e por sua vez do banco de dados, atende 

às normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) (World Health Statistics 

Geneva, 2009), em formato internacional padrão, à classificação da CID-10 e às 

regras do Conselho Federal de Medicina do Brasil.  

          Foram selecionadas como DTC as categorias da CID-10 M30 a M36 

(Lúpus Eritematoso Sistêmico, Esclerose Sistêmica, o complexo 

dermatopolimiosite e as vasculopatias necrosantes). Foram coletadas e 

analisadas informações sobre o ano do óbito, gênero e idade, assim como se a 

causa da morte foi DTC (causa básica de morte - CBM) ou se esta foi 

considerada como causa associada de morte (CAM).   

         Considerou-se no nosso estudo, como causa associada de morte (CAM), 

todas as causas não básicas, ou seja, as causas imediatas e intermediárias que 
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estão contidas na parte 1 e as contribuintes pela morte que estão contidas na 

parte 2 do atestado de óbito.  

Além do estudo referente às categorias de CIDs acima mencionadas foi 

feita a comparação das causas de mortalidade entre portadores de DTC versus 

todos os óbitos em que a CBM não foi atribuída a uma DTC. Assim todos os 

outros óbitos da população em geral foram configurados como “casos controle”.  

Para comparações entre os grupos (casos versus controle) foi realizada a 

razão de chances (Odds Ratio) para cada causa de mortalidade. O cálculo 

utilizou controles associada ou não a doença em questão a ser analisada versus 

casos associados ou não a doença em questão a ser analisada.                     

Todas as doenças contempladas no intervalo M30-M36 foram incluídas 

na análise de características demográficas e no grupo DTC para comparação 

por razão de chances. Porém, apenas nas doenças Lúpus Eritematoso 

Sistêmico, Esclerose Sistêmica, complexo dermatopolimiosite e vasculopatias 

necrosantes foi realizada a análise das causas de mortalidade. As outras 

doenças, incluindo Síndrome de Sjogren, são encontradas no CID 10 (M35.0 – 

Outras afecções sistêmicas do Tecido Conjuntivo), inviabilizando nossa análise 

separadamente dessa doença e além disso, possuíam um baixo número de 

óbitos como CBM, não cabendo assim um estudo mais detalhado.  

A figura 2 demonstra o atestado de óbito destacando como as 

informações referentes a CBM e CAM estão contidas. Tais dados, após terem 

sido extraídos dos atestados de óbito, agrupados e tabelados pela Secretaria 

Estadual de Saúde, foram analisados em nosso estudo. As informações do SIM 

são disponibilizadas por município e unidade da federação.  
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Figura 2: Atestado de óbito   
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5.2.ANÁLISE ESTATÍSTICA  

  

 Apresentamos dados categóricos como valores absolutos e percentuais, e 

as variáveis contínuas como mediana e intervalo interquartílico. Diferenças entre 

proporções foram comparadas usando o teste qui-quadrado ou exato de Fisher, 

e aquelas entre variáveis contínuas foram comparadas pelo teste de Mann-

Whitney.  

 Foi realizado Odds Ratio, tendo como objetivo calcular a proporção de morte 

específica estratificando por faixa etária e comparando as populações- caso 

(indivíduos que continham como CBM alguma das DTCs listadas) versus 

controles (todos os outros indivíduos sem DTC como CBM). O cálculo foi 

desenvolvido pela seguinte formula: [(positivo resultado no grupo DTC x 

resultado negativo no grupo não-DTC) ÷ (resultado negativo na DTC grupo x 

resultado positivo no grupo sem DTC)]. 

Tal cálculo foi realizado para cada doença separadamente baseado no 

CID 10. As seguintes doenças foram utilizadas para o cálculo: doenças 

infecciosas e parasitarias, doenças circulatórias, doenças respiratórias, doenças 

geniturinárias, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, doenças 

hematológicas e desordens do mecanismo imunológico e por fim doenças do 

sistema digestivo. A figura 3 demonstra o cálculo da razão das chances, 

facilitando assim o entendimento.  
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Figura 3: Exemplificação do Cálculo de Razão das Chances 

         

Em que;  

Casos: DTC como Causa Básica de Morte 

Controles: Não possuía quaisquer DTC como Causa Básica de Morte 

Expostos: Possuíam a doença em questão a ser analisada 

Não expostos: Não possuíam a doença em questão a ser analisada 

 

 Valores de p <0,05 foram considerados significativos. As análises 

estatísticas foram realizadas com os programas Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, Chicago: EUA) versão 23.0 e Prism versão 5.0.  

  

5.3.ASPECTOS ÉTICOS  

  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da UFF/ Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) em 2017. 

CAAE: 71091517.6.0000.5243. Foi dispensado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, uma vez que a pesquisa utilizará apenas a análise de um banco de 

dados referente aos óbitos. Tais dados são secundários do Sistema de 

Informação de Mortalidade, condensados em planilhas de Excel® (Microsoft, 43 

Redmond, WA, EUA) e não identificados. Com isso, não há como contatar os 

participantes. Os autores declaram não haver conflito de interesses. 
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6. RESULTADOS  

  

         Após a análise do banco de óbitos observou-se que, no período de 2006 a 

2018, 1.628.424 pessoas faleceram no Estado do Rio de Janeiro, sendo 2.200 

(7,4%) atestados de óbito contendo DTC (códigos ICD-10: M30-M36) listada 

como CBM. A mediana da idade dos óbitos em pacientes com DTC foi de 52 

anos. Segundo estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2017 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2017) no Estado do Rio de Janeiro, a expectativa de vida foi de 76,5 

anos, sendo 73,0 anos para homens e 79,7 para mulheres.   

         A figura 4 apresenta a distribuição e estratificação da idade de morte por 

gênero quando DTC foi caracterizada como CBM. Os indivíduos eram 

predominantemente do gênero feminino, representando 1.823 das mortes por 

DTC versus 377 homens, e a idade do óbito foi menor em comparação com os 

homens (50 anos [37-64] versus 60 anos [43-73,5]; p <0,0001). Nota-se, no caso 

dos homens, crescimento constante do número de casos de morte de acordo 

com a idade, sendo a maior parte dos óbitos em > 60 anos. No caso das 

mulheres a concentração de mortes deu-se entre os 20 e os 59 anos de idade.  

  

Figura 4: Distribuição dos óbitos por faixa etária de acordo com o gênero 

 

 

Dados em número de óbitos, acumulados entre os anos de 2006 e 2018.  
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         A figura 5 apresenta os dados gerais das causas associadas de morte de 

ambos os sexos, de 2006 a 2018, nos portadores de DTC. Os óbitos estão 

agrupados por capítulos do CID-10. A principal causa dos óbitos ocorridos no 

período foi devido às infecções (53,6% dos indivíduos), exceto vasculites 

necrotizantes que a maior causa de óbito foi decorrente de DCV (infecção- 

44,3% versus 45,8% DCV). Em sequência foram as causas circulatórias (37,3%) 

seguidas de respiratórias (30,3%). Apenas 36 (1,6%) das 2.200 mortes estavam 

associadas a neoplasias malignas (CID-10: C00-C97).  

         A figura 5, também permite a descrição das principais causas de morte 

para cada DTC.  LES foi o responsável pela maior parte das mortes entre as 

DTC, seguido de vasculopatias necrosantes, esclerose sistêmica (ES) e 

dermatopolimiosite (51%, 21,2%, 14% e 5,3%, respectivamente [outros DTCs:  

8,4% ]).  

Figura 5: Causas associadas de mortalidade entre as DTCs 

 

6,49

2,59

5,51

10,71

46,75

35,71

51,62

5,12

4,27

12,82

6,83

47,86

29,91

69,23

7,39

11,39

9,08

34,72

26,26

35,17

56,27

10,49

5,13

25,69

22,48

25,05

45,82

44,32

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Doenças digestivas

Distúrbios hematológicos

Doenças endócrinas

Doenças geniturinárias

Doenças respiratórias

Doenças circulatórias

Doenças infecciosas

% de mortes

VASC (CID-10: M30, M31): 467 mortes LES (CID-10: M32): 1123 mortes

DM/PM (CID-10: M33): 117 mortes ES (CID-10: M34): 308 mortes



32  

  

Analisando a figura acima, observamos que, entre as causas infecciosas, a 

dermatopolimiosite foi a DTC predominante (69,2%). Distúrbios hematológicos 

(11,4%) e geniturinários (34,7%) tiveram como causa mais frequentes de morte 

os portadores de LES.   

Por outro lado, analisando as DTC, nas vasculopatias necrotizantes, 

foram as complicações circulatórias (45,8%), endócrinas (25,7%) e 

gastrointestinais (10,4%) as causas mais comuns de morte. Nos indivíduos com 

ES e dermatopolimiosite, a maior carga de mortalidade foi por doenças 

respiratórias.  

A Tabela 1 expõe em números absolutos, estratificados por faixas etárias 

(excluindo menores de um ano de idade) as causas de morte quando a DTC era 

atribuída como CBM. Observa-se que doenças infecciosas foi a principal causa 

de morte independentemente da idade.   

Com exceção das doenças do aparelho digestivo (p = 0,07), diferenças 

significativas na frequência de mortalidade como causas associadas foram 

observadas quando comparadas às DTCs individuais.  

Foram considerados como causas infecciosas os casos da CID-10 

capítulo I (certas doenças infecciosas e parasitárias [A00-B99]: 974 pacientes). 

A fim de evitar uma subestimação das causas infecciosas, foram separados os 

códigos de CIDs relacionados a infecções clinicamente relevantes que estavam 

espalhados por outros capítulos e somados aos 974 casos. Como exemplo 

temos: circulação (I33 - endocardite): 13 pacientes; respiratório (J00-J22 – 

infecção de vias aéreas): 609 pacientes; geniturinário (N39.0 – infecção do trato 

urinário): 58 pacientes; musculoesquelético (M00, M01 – artrites infecciosas, 

M86 – osteomielite: 9 pacientes; e neurológico (G00-G02, G04.2, G05.0-G05.2, 

G06-G08 – meningite/ encefalite/ outras infecções de sistema nervoso): 7 

pacientes, bem como os originados na pele e tecido subcutâneo (L00-L08  - 

impetigo/ abcessos cutâneos/ celulite): 28 pacientes.  
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Tabela 1. Principais causas associadas de morte nas doenças sistêmicas do  

tecido conjuntivo como CBM (Números absolutos)ᵃ  

 

 

 

Causas de morte  Todas as 

idadesᵇ  

 

 

 

 

1-19 anos  

 

  

20-59 anos  ≥60 anos  

Doenças infecciosas e 

parasitarias  

1180  57  696  426  

Doenças circulatórias  821  30  456  335  

Doenças do Sistema  

Respiratório  
667  29  401  237  

Doenças do Sistema  

Geniturinário  
571  46  393  130  

Doenças endócrinas, 

nutricionais e 

metabólicas  

276  11  127  138  

Doenças hematológicas e 

desordens do  

mecanismo imunológico  

180  26  119  35  

Doenças do Sistema  

Digestivo  
178  14  105  59  

Total  2200  113  1319  766  

ᵃ Todas as doenças relatadas no atestado de óbito, exceto a causa básica, são consideradas 

causas de morte associada (ou seja, um único atestado de óbito pode conter mais de uma 

causa associada).  

ᵇ Idade à morte não disponível para um paciente e abaixo de um ano de idade para outro sujeito.  
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A tabela 2 demonstra a comparação das prevalências de causas de morte 

em portadores de DTC versus 'controles falecidos', e mais uma vez foram 

estratificados por faixas etárias.  

          Analisando a tabela 2 podemos observar que os indivíduos em todas as 

idades tinham maior chance de morrer de infecções, seguidos de distúrbios 

respiratórios, geniturinários e hematológicos, além de circulatórios (de 1 a 59 

anos), endócrinos (em 1-19 anos) e distúrbios digestivos (em 1-19 anos). As 

maiores chances de morrer de cada uma dessas condições foram verificadas 

entre crianças e adolescentes com DTC (ou seja, aqueles com idade entre 1 e 

19 anos).  
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Tabela 2. Odds ratio de mortes por DTC como CBM versus mortes por não  

DTC (controles) (95% de Intervalo de Confiança) ᵃ  

Causas de morte  

   

 1-19 anos  20-59 anos  ≥60 anos  

Doenças infecciosas e 

parasitariasb  

3,81  

(2,6 a 5,5)  

3,57  

(3,2 a 4,0)  

2,46  

(2,1 a 2,8)  

Doenças circulatóriasb  
5,06  

(3,3 a 7,7)  

1,41  

(1,3 a 1,6)  

0,96  

(0,8 a 1,1)  

Doenças do Sistema  

Respiratóriob  
2,34  

(1,5 a 3,6)  

1,67  

(1,5 a 1,9)  

1,18  

(1,02 a 1,4)  

Doenças do Sistema  

Geniturináriob  
24,29  

(16,6 a 35,5)  

5,41  

(4,8 a 6,1)  

1,73  

(1,4 a 2,1)  

Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicasb  
3,29  

(1,8 a 6,1)  

0,90  

(0,8 a 1,1)  

1,12  

(0,9 a 1,3)  

Doenças hematológicas e 

desordens do mecanismo 

imunológicob  

7,30  

(4,7 a 11,3)  

3,40  

(2,8 a 4,1)  

1,79  

(1,3 a 2,5)  

Doenças do Sistema  

Digestivo  

4,96  

(2,8 a 8,7)  

0,90  

(0,7 a 1,1)  

1,0  

(0,8 a 1,3)  

ᵃ No grupo controle, a condição de interesse pode ser listada em qualquer lugar no atestado de 

óbito desde que a CBM não seja uma DTC. bp<0,05, DTC versus controle. 
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7. DISCUSSÃO  

   

O presente estudo analisou o perfil de mortalidade em pacientes com DTC 

e observou que, semelhantemente aos estudos internacionais e nacionais 

prévios, estes pacientes morrem em idade mais jovem. Além disso, nosso 

trabalho demonstrou que a chance de morte foi maior na população com DTC 

em comparação com os da população sem DTC (casos controle), tanto em 

jovens como em não-jovens.  

O óbito em idade jovem é esperado em função da natureza da doença, 

que acomete principalmente mulheres em idade fértil. Por outro lado, nosso 

estudo mostrou que a morte em mulheres se deu numa idade menor quando 

comparado com homens. Tal dado traz surpresa, uma vez que estudos 

anteriores sugerem que em homens a DTC, apesar de mais rara, seria mais 

agressiva e, como consequência, levaria ao óbito em idade mais jovem (Richards 

et al., 2010, Garen et al., 2014). Uma possível explicação para esse fato seria a 

de que as DTCs incidem em homens numa idade maior que nas mulheres.  

Outro dado semelhante aos demais estudos é a predominância do gênero 

feminino no acometimento de doenças auto-imunes, sendo este quadro, de igual 

modo, observado nas DTCs. Pesquisas sobre o LES apontam que o estrogênio 

e a prolactina atuam na regulação da ação auto reativa de linfócitos B (Grimaldi 

et al., 2006).  Um estudo comparando concentrações séricas de prolactina 

mostrou que cerca de 20% das mulheres portadoras de LES eram 

hiperprolactinêmicas (Allen et al., 1996). Sendo assim, é plausível que alterações 

na secreção de prolactina e estrogênio possam ter um papel importante no 

desenvolvimento e exacerbação da doença, justificando a maior prevalência do 

LES, assim como as demais DTCs, em mulheres.  

Em relação às causas de morte em pacientes com DTC, as principais 

causas foram doenças infecciosas, DCV, doenças respiratórias e geniturinárias 

(incluindo glomerulonefrite e insuficiência renal). Com exceção das causas 

infecciosas, as doenças crônicas citadas já estão estabelecidas como 

decorrentes de complicações da própria doença na fase aguda, como a ES 

relacionada à fibrose pulmonar/ hipertensão pulmonar (Ferri et al., 2002) ou a 

LES com nefrite e doença cardíaca primária, com dano miocárdico e pericárdico.  
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          Esse dado é diferente dos resultados obtidos por outros pesquisadores 

(Baena- Diez et al., 2018, Thomas et al., 2010). Thomas e cols. mostraram que 

as doenças autoimunes são uma das principais causas de mortalidade entre as 

mulheres no Reino Unido, embora predominantemente como um fator 

contribuidor e não como a causa direta da morte.  

Uma possível explicação é que essas doenças incidam numa idade mais 

avançada em homens do que nas mulheres, dessa forma os homens teriam mais 

risco de mortalidade. Além disso, a análise foi restrita a menos doenças em 

comparação com os CIDs incluídos em nosso estudo. Outra explicação pode ser 

o controle da doença: os dados do nosso estudo podem ser interpretados como 

se as DTCs, em sua fase ativa, não estivessem sendo completamente 

controladas, com os pacientes falecendo de complicações da atividade da 

própria DTC e em idade mais jovem.  

          Essa hipótese da doença em fase ativa e não controlada é corroborada 

por outro achado do nosso estudo: indivíduos com DTC tiveram probabilidade 

significativamente maior de morrer por infecções (pulmonar, trato urinário e 

sepse). Sendo assim, as infecções continuam sendo um dos principais 

determinantes de morbimortalidade em pacientes com DTC.   

           As doenças cardiovasculares (DCV), apesar de serem classificadas como 

a segunda causa associada mais comum em nosso estudo, não foram 

significativamente relacionadas com excesso de mortalidade nas pessoas com 

DTC quando comparado com as pessoas sem DTC. Ao contrário dos nossos 

resultados, Baena-Díez e cols. (Baena-Díez et al., 2018) observaram que a DTC 

conferiu um risco aumentado para eventos cardiovasculares em geral, bem como 

para doença arterial coronariana.   

         Outro estudo recentemente publicado (Garen et al., 2019) também 

observou grande número de mortes por DCV em diferentes DTCs. Desse modo, 

percebe-se que há uma divergência no número de mortes prematuras por DCV 

entre os dados brasileiros e de outros dados internacionais. Uma explicação 

possível seria a de que no Brasil predominam as causas de morte por atividade 

da doença, um estágio anterior ao desenvolvimento das cardiopatias, que são 

complicações da inflamação crônica das DTCs.  

         Já é bem documentada a relação entre DCV e DTC, principalmente devido 

a um risco aumentado de eventos ateroscleróticos em decorrência do grau de 
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inflamação. Além disso estudos mostram que, nesses indivíduos, mesmo não 

havendo aterosclerose acentuada, conforme estimado pela angiografia, a 

inflamação por si só pode tornar as placas mais vulneráveis à ruptura e trombose. 

Outros mecanismos fisiopatológicos além da aterosclerose também são 

responsáveis por lesão CV. No LES, por exemplo, outro acometimento cardíaco 

se dá pelas serosites, sendo a pericardite o protótipo do acometimento cardíaco, 

e encontrada em torno de 60% dos casos. O mesmo padrão é observado na ES, 

em que também há lesão ao pericárdio, com fibrose, além de miocardite e 

hipertensão pulmonar. Já nas vasculites as prováveis causas da DCV se devem 

ao envolvimento de grandes vasos arteriais, como por exemplo na arterite de 

Takayasu, em que há desenvolvimento de estenoses, oclusões e aneurismas, 

aumentando assim o risco de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular 

cerebral, não necessariamente estando relacionada à aterosclerose (Kitas et al., 

2011). Em contraste com esses dados da literatura, os nossos resultados vão de 

encontro, mostrando que portadores de DTC não possuem uma maior chance 

de DCV ao longo da evolução da doença.          

Em relação à associação de malignidade com doenças reumáticas 

autoimunes, a evidência acumulada na literatura aponta para um risco 

aumentado de certos tipos de neoplasias, particularmente câncer de pulmão e 

linfoma não-Hodgkin. (Bernatsky et al., 2006). Em nosso estudo, no entanto, não 

observamos um excesso de mortalidade por malignidade geral nos pacientes 

com DTC. Da mesma forma Souza e cols. (Souza et al., 2012) também não 

encontraram aumento da mortalidade por neoplasias em um grande estudo de 

óbito por LES realizado no estado brasileiro de São Paulo.  

 Nossa pesquisa também apresenta limitações (Smith et al., 2001). 

Primeiro, podem haver problemas no preenchimento das declarações de causa 

de morte, o que é uma limitação inerente aos estudos que usam registros de 

estatísticas vitais. Em segundo lugar, como acontece com todo registro de 

estudos, a precisão do diagnóstico clínico como julgado pelo médico assistente 

não pode ser verificada (Goldacre et al., 2003).  

Em contrapartida, este é o primeiro estudo a descrever as estatísticas de 

mortalidade para várias doenças reumáticas crônicas em nossa área geográfica. 

Alem de ser inédito em relatar as diferenças entre as próprias doenças e realizar 

a comparação com a população que não é portadora de tais comorbidades. 
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Poderá ser usada como uma referência importante para futuras análises 

de sobrevivência e levantamentos epidemiológicos em nossa comunidade e no 

campo da reumatologia, para assim elaborar estratégias preventivas. 
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8. CONCLUSÃO  

  

           Nosso estudo mostra que a maior parte dos óbitos em portadores de DTC 

ocorre por infecções e complicações da fase ativa da doença, sendo a maioria 

em idade mais jovem e em mulheres.  

As principais causas associadas de morte em DTC foram em ordem: 

infecções, causas circulatórias, seguidas de respiratórias, geniturinárias e 

distúrbios digestivos.  

 Nosso estudo também concluiu que os portadores de DTC em 

comparação com a população em geral possuem mais chance de morrer 

precocemente e das seguintes comorbidades: infecções, seguidos de distúrbios 

respiratórios, geniturinários e hematológicos, circulatórios, endócrinos e 

distúrbios digestivos.  

 Em contraste com a literatura internacional, nosso estudo não mostrou 

que os portadores de DTC possuem mais chance de morrer de DCV com a 

evolução da doença (maiores de 60 anos). Nosso estuda demonstra que os 

portadores de DTC possuem mais chance de morrer de complicações 

decorrentes da fase aguda da doença, como infecções. 
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