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EPIDEMIOLOGIA

 das doenças crônicas

Fiocruz-Pernambuco recupera histórico de óbitos de 1950 a 2000

Um panorama

no Brasil
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Paula Lourenço

s transformações políti-
cas, econômicas e demo-
gráficas ocorridas no Bra-
sil na segunda metade do
século 20 geraram mu-

danças significativas no perfil epide-
miológico da população. Se, na pri-
meira metade do século passado, as
pessoas adoeciam e morriam por do-
enças infecciosas e parasitárias, atu-
almente, no país, essa tendência tem
diminuído. As doenças crônicas não
transmissíveis, conhecidas também
pela sigla DCNT, são as principais cau-
sas de morte entre os brasileiros nos
dias de hoje. Na lista dessas enfermi-
dades aparecem as doenças do apa-
relho circulatório (DAC), o diabetes
mellitus e os vários tipos de câncer
(neoplasias malignas).

Dados do Ministério da Saúde (MS)
de 2004 revelam que, em termos pro-
porcionais, o grupo das doenças do
aparelho circulatório mostra-se como
a primeira causa de morte em todas as
capitais brasileiras, com 27,9% dos
óbitos. Em segundo lugar, está o gru-
po das neoplasias, com 13,7% das mor-
tes. Entre as dez primeiras causas de
morte da população, a diabete, isola-
damente, é a terceira principal causa,
com 3,8% dos óbitos.

A observação dessas mudanças e
a compilação dos dados fazem parte
de um estudo de resgate histórico de-
senvolvido no Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães (CPqAM), a Fiocruz
de Pernambuco. “Percebemos que há
uma insuficiência de estudos que re-
cuperem as mudanças na sociedade
brasileira que influenciam a ocorrên-
cia das DCNT”, pontuou a sanitarista
Eduarda Cesse, autora do trabalho que
fez uma recuperação de séries históri-
cas de óbitos por esse grupo de cau-
sas no período de 1950 a 2000.

A pesquisa teve como base a ex-
ploração bibliográfica e documental e
a reconstituição de séries de mortali-
dade a partir de informações do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e do MS. O estudo foi mote
da tese de doutorado em saúde pú-
blica, orientada por Eduardo Freese e
com co-orientação de Wayner Souza.

 Inversão
epidemiológica

Com os dados, Eduarda Cesse verifi-
cou a tendência de mortalidade que as
doenças crônicas não transmissíveis têm
assumido ao longo do tempo, apesar da
dificuldade encontrada para executar o
trabalho, pois o monitoramento dessas
enfermidades não possui a mesma facili-
dade que o das doenças infecciosas e
parasitárias. Ela destacou que, na Améri-
ca Latina e no Brasil, a inversão epide-
miológica de doenças infecciosas e para-
sitárias para crônicas ocorreu, de uma
forma geral, a partir da segunda metade
do século 20. “Até a metade da década
de 1960, as doenças infecciosas eram as
que mais matavam. Nos países europeus
e norte-americanos, esse padrão foi do
início do século passado”, lembra.

Uma estatística das estatísticas que
comprovam essa inversão é que, na déca-
da de 1930, mais de 45% dos óbitos no
Brasil eram de doenças infecciosas e para-
sitárias. Na década de 1980, essa partici-
pação caiu para em torno de 11%. Nos
anos 1930, as doenças do aparelho circu-
latório representavam aproximadamente
11% dos óbitos no país. Já nos anos 1980,
esse percentual subiu para mais de 30%.

No entanto, percebe-se que, embo-
ra, de 1950 a 1980, a mortalidade por
doenças do aparelho circulatório tenha,
proporcionalmente, aumentado, o risco
de morte nas capitais brasileiras, de 1980

até 2000, medido pela Razão de Morta-
lidade Padronizada (RMP) tem diminuí-
do. “É uma tendência mundial, devido à
melhoria do diagnóstico, das intervenções
mais rápidas, tornando a doença mais
crônica e menos letal”, esclarece Eduarda.

Quanto às neoplasias malignas, ob-
serva-se que tanto a mortalidade propor-
cional quanto o risco de óbito têm au-
mentado no período da análise nas
capitais do país por causa do aumento
da longevidade da população e de múl-
tiplos fatores, como a globalização e a
mudança nos hábitos de consumo.

No caso do diabetes, que aparece
hoje como uma epidemia mundial, de-
vido à obesidade e também por influ-
encia do aumento da longevidade
populacional, observa-se o aumento
proporcional dos óbitos, bem como
uma tendência de risco de óbito cres-
cente. Em capitais, como Recife, a RMP
passou de 0,21 para 1,43 no período
de 1950 a 2000.

Apesar da transformação epide-
miológica observada, o país ainda convive
com as doenças infecciosas e parasitárias,
que significam um grande prejuízo econô-
mico e social, haja vista a epidemia de den-
gue e de cólera, sem contar com as causas
externas, particularmente os homicídios.
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Diante do levantamento desses
dados, Eduarda Cesse construiu uma
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O envelhecimento da população fez aumentar os casos de diabetes
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O crescimento desordenado das periferias foi um dos fatores responsáveis pelas mudanças no perfil epidemiológico no Brasil

Arquivo CPqGM / Fiocruz

matriz de determinação social das do-
enças crônicas não transmissíveis no
Brasil, no século 20, apontando o con-
texto histórico da determinação, que
inclui o político, o econômico e o de
espaço de ocupação, os níveis de
macrodeterminações (macropolíticas e
ações próprias do desenvolvimento do
país), microdeterminações (políticas e
ações específicas do campo da saúde)
e de determinação individual e de gru-
pos (forma como os indivíduos/grupos
vivem em sociedade, seus hábitos e in-
serção na economia de sua região).

Ela constatou que, no país, houve
a passagem de uma sociedade marca-
damente patriarcal, fundamentada
numa economia rural para uma
sociedade marcadamente urbana e
industrializada, não isenta de
contradições e geradoras de

desigualdades sociais. Paralelamente a
essa transformação, houve avanços no
campo da saúde, com a organização
do setor e criação do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Contudo, a organização da política
de saúde no país não vem ocorrendo
de forma a contemplar a relevância
crescente das DCNT na população
brasileira, pois existe a carência de todo
um sistema de vigilância e monito-
ramento para essas enfermidades e de
uma política de prevenção para a
maioria da população, que teve o
modo de vida alterado, com a
aquisição de novos hábitos.

Desigualdades

A pesquisadora Eduarda Cesse
lembra que, com esse atual cenário, o
Brasil deixou de ter um padrão epide-

miológico e demográfico “arcaico”, na
primeira metade do Século 20, para um
padrão de “desigualdades”, no qual
existe a persistência, com prevalência
elevada, de doenças endêmicas/epi-
dêmicas, como malária, esquistosso-
mose, dengue, entre outros, com o
acoplamento e supremacia das DCNT,
como doenças do aparelho circulatório,
diabete, obesidade e osteoporose.

Essas alterações são influenciadas
por processos de caráter contraditório,
tais como mudanças sociais, econô-
micas, demográficas e sociais do povo
brasileiro, que incluem industrialização,
períodos de crescimento e estagnação
econômica, diferentes fluxos
migratórios e urbanização sem
precedências. Além disso, há o
crescimento de periferias nas capitais,
geradores de desigualdades.
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estudo da Fiocruz de
Pernambuco também
analisou, de forma mais
detalhada, a tendência
de mortalidade por do-

enças do aparelho circulatório (DAC),
por diversos tipos de câncer e diabetes
nas cidades de São Paulo e do Recife.
O levantamento foi feito por sexo (mas-
culino e feminino), faixa etária (de 20 a
60 anos e mais), subgrupos de doen-
ças e causas específicas de 1980 a
2002. São Paulo foi escolhida por se
tratar da cidade de maior expressivida-
de econômica do país e por possuir uma
boa fonte de dados. O Recife foi esco-
lhido por se tratar de uma importante
capital do Nordeste brasileiro e por ser
o local de origem da pesquisadora, fa-
cilitando a compilação dos dados.

Nas doenças do aparelho circulató-
rio, observa-se uma tendência decres-
cente de óbitos, de uma forma geral.
No entanto, existe uma tendência cres-
cente de óbito na população feminina
do Recife, de 20 a 59 anos, por doen-
ças isquêmicas do coração. O infarto

agudo no miocárdio também tem cres-
cido entre as recifenses de 20 a 60 anos
ou mais. Em São Paulo, as mulheres são
mais acometidas pela hipertensão primá-
ria e pela doença cardíaca hipertensiva.

Para os homens mais jovens (de 20
a 39 anos) em São Paulo, a situação está
mais complicada, pois existe uma ten-
dência crescente de risco de óbito em
todas as doenças do aparelho circulató-
rio. No Recife, a tendência de alta foi
para a doença cardíaca hipertensiva,
nesta mesma faixa etária. Por outro lado,
os recifenses de 40 a 59 anos, estão sen-
do mais atingidos pelas doenças
isquêmicas do coração e pelo infarto
agudo do miocárdio, esse último, em
São Paulo, acomete os homens com
mais de 60 anos.

As neoplasias, por sua vez, mos-
tram-se crescentes na maioria das fai-
xas etárias nas duas capitais estudadas.
Entre as mulheres de São Paulo e do
Recife, dos 20 aos 60 anos e mais, ob-
serva-se uma alta de óbitos por câncer
de traquéia, brônquios e pulmões,
mama, pâncreas, cólon, fígado e ovári-

os. No entanto, há uma queda de óbi-
tos por câncer do colo do útero. No gru-
po dos homens, em geral, ocorre o au-
mento de todos os tipos de câncer, na
faixa etária de 20 a 60 anos e mais,
com exceção do câncer do estômago,
o único com tendência decrescente.

“O câncer de estômago está em
decréscimo nas capitais brasileiras. Isso
porque, da década de 1950 para cá,
houve uma melhor conservação dos ali-
mentos, com a refrigeração, a diminui-
ção do sal e o uso de conservantes.
Mas, se por um lado, os conservantes
mantiveram os alimentos em melhor
estado, por outro, estão gerando ou-
tros tipos de câncer”, esclarece Eduarda
Cesse, autora da pesquisa.

No caso do diabetes, a análise estra-
tificada por sexo de faixa etária revela que
a mortalidade decresce em geral, nas fai-
xas etárias mais baixas e sobe nas mais
avançadas, em ambos os sexos, no Reci-
fe e em São Paulo, conforme aponta a
tese de doutorado “Epidemiologia e De-
terminantes Sociais das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis no Brasil”.

Cresce incidência de câncer
no Recife e em São Paulo

O

Houve decréscimo
das doenças do aparelho
circulatório em São Paulo

e no Recife, segundo
pesquisa do CPqAM


