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s doenças cardiovasculares
constituem a primeira cau-
sa de morte em Campinas,

superando os fatores relacionados
à violência urbana. Essas enfermi-
dades são responsáveis por 30%
dos óbitos registrados entre os ho-
mens. Já entre as mulheres o índice
sobe para 34%. Os dados são do
mais recente boletim divulgado
pelo Projeto de Monitorização dos
Óbitos no Município de Campi-
nas, uma iniciativa do Centro Co-
laborador em Análise de Situação
de Saúde (CCAS), órgão ligado ao
Departamento de Medicina Pre-
ventiva e Social da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da Uni-

camp, e da Secretaria
Municipal de Saúde.
“Embora graves, esses
males podem ser per-
feitamente controla-
dos por meio de pro-
gramas adequados de
atenção à saúde, sen-
do que muitos deles

podem ser evitados por intermé-
dio de medidas de promoção da
saúde, como o incentivo à prática
de atividades físicas”, analisa a do-
cente da FCM e uma das coorde-
nadoras do estudo, a médica Ma-
rilisa Berti de Azevedo Barros.

O boletim, de número 38, teve
como tema a “Mortalidade por do-
enças cardiovasculares e diabetes
mellitus”. De acordo com o levan-
tamento, o segundo motivo de mor-
talidade entre os campineiros são
as neoplasias (cânceres). Esses ca-
sos representam 19% dos óbitos
entre os homens e 22% entre as
mulheres. Em terceiro lugar en-
contram-se as mortes por “causas
externas”. No que toca às mortes
provocadas por problemas cardio-
vasculares, a professora Marilisa
considera que “a maior proporção
de fatalidades nas mulheres não
significa que elas corram maior ris-
co de mortalidade por estas cau-
sas. Na verdade, as taxas mascu-
linas de mortes por doenças car-
diovasculares são superiores às fe-
mininas. O que ocorre é que os ho-
mens apresentam taxas ainda mais
elevadas por outras causas como,
por exemplo, as que decorrem da
violência urbana”, explica.

às verificadas no Brasil e no Esta-
do de São Paulo. Quanto às doen-
ças cerebrovasculares, os valores ob-
servados em Campinas, São Paulo
e Brasil são superiores a todos os pa-
íses considerados, exceto a Argen-
tina, especificamente no que se re-
fere ao índice masculino. “Vale res-
saltar que as taxas de mortes por
cardiopatia isquêmica registradas
em Campinas e São Paulo também
são superiores às de todos os paí-
ses tomados para comparação”,
afirma a professora Marilisa.

 De acordo com ela, esses dados
mostram que a despeito de o Bra-
sil de modo geral e Campinas de
forma particular terem avançado
no que se refere ao controle e pre-
venção dessas doenças ao longo
dos últimos anos, ainda há muito
que ser feito para alcançar o estágio
das nações desenvolvidas. “Nosso
desafio é tentar chegar o mais pró-
ximo possível dos resultados obti-
dos por elas”, considera.

Desigualdade – O levantamen-
to aponta, ainda, para uma outra
questão importante. Segundo os
dados do boletim, as áreas mais
pobres do município são as que
apresentam as maiores taxas de
mortes por doenças cardiovascu-
lares. Desse modo, no que toca aos
índices de mortalidade causados
por hipertensão arterial, os maio-
res valores foram observados nos
jardins Capivari, Santa Lúcia e Vis-
ta Alegre, todos acima de 500 óbi-
tos por 100 mil habitantes. As taxas
mais baixas, não por acaso, foram
registradas em localidades com
melhor infra-estrutura e constitu-
ídas por moradores pertencentes
à classe média, como o Centro e os
jardins Eulina e Aurélia.

No entender da professora Ma-
rilisa, a desigualdade social aponta
para a necessidade da adoção de
medidas dirigidas não apenas à pro-
moção da saúde, mas também da
eqüidade. “Nós temos notícia de
que a Secretaria de Saúde de Cam-
pinas já vem utilizando as análises
contidas em nossos boletins para
auxiliar na orientação de suas polí-
ticas públicas. Isso é muito positivo,
visto que um dos objetivos do traba-
lho é justamente fornecer subsídios
para que os gestores públicos pos-
sam formular suas propostas a partir
de bases mais consistentes”.

Levantamento da FCM com a Prefeitura inclui dados sobre diabetes mellitus, derrame, infarto e hipertensão

Doenças cardiovasculares constituem
primeira causa de morte em Campinas

Boletim
já orienta
políticas
públicas
na cidade

ra os dois sexos. Atualmente, são
registradas 10 mortes ao ano por
grupo de 100 mil habitantes. Em
1980, essa taxa chegou a ser de 22
óbitos por 100 mil moradores para
as mulheres e de 14 por 100 mil
para os homens.

A taxa de mortalidade por con-
ta de acidente vascular cerebral
(AVC), popularmente conhecido
como derrame cerebral, apresen-
tou tendência semelhante. Em
1980, o AVC respondia por 90 mor-
tes a cada 100 mil pessoas entre os
homens e 60 óbitos por 100 mil ha-
bitantes entre as mulheres. Em
2005, essas taxas despencaram para
45 e 30 mortes por 100 mil, respec-
tivamente. Os óbitos provocados
por cardiopatia isquêmica, o cha-
mado infarto, passaram a apresen-
tar tendência de redução consisten-

Com base nas informações for-
necidas pelo inquérito de base po-
pulacional, o estudo também apu-
rou que a hipertensão arterial tem
alta prevalência na população. Cer-
ca de metade dos moradores de
Campinas com mais de 60 anos a-
presentam a doença, independen-
te do sexo. Além disso, o diabetes
mellitus atinge perto 6% dos cam-
pineiros na faixa de 50 a 59 anos.
Já entre os cidadãos acima de 60
anos esse índice se eleva para 14%.
Ao analisar a tendência das taxas de
mortalidade dentro de uma série
histórica de 25 anos [1980 a 2005],
os pesquisadores chegaram a con-
clusões interessantes. Os casos de
óbitos provocados pelo diabetes
mellitus ao longo do período de-
clinaram progressivamente, apre-
sentando valores semelhantes pa-

A professora Marilisa Barros, uma das coordenadoras do estudo: “Nosso objetivo
é chegar o mais próximo possível dos resultados das nações desenvolvidas”
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te e significativa apenas a partir de
meados da década de 90, de acor-
do com a pesquisa. “Esses dados
refletem, muito provavelmente, a
adoção de hábitos mais saudáveis
pela população, bem como uma
atuação mais efetiva por parte dos
programas públicos de saúde”,
avalia a professora.

Em relação à hipertensão arteri-
al como causa básica de mortalida-
de, destaca a médica, as taxas decli-
naram na década de 80 e desde en-
tão se mantiveram estáveis, alcan-
çando os valores de 2 a 10 óbitos por
100 mil habitantes. Das mortes pro-
vocadas por cardiopatia isquêmica,
apurou o levantamento, 25% ocor-
rem em pessoas com menos de 60
anos, sendo que o percentual de
óbitos por diabetes é de 17% para
essa mesma faixa etária. No que
toca às mortes por doença hiper-
tensiva, 40% ocorrem em pessoas
com mais de 80 anos. “Ao analisar-
mos os dados disponíveis, nós tam-
bém verificamos que aproximada-
mente 34% das mortes causadas
por cardiopatia isquêmica ocorrem
nas casas das pessoas, e não em hos-
pitais, o mesmo acontecendo com
12% dos óbitos provocados pelos
acidentes vasculares cerebrais”,
informa Marilisa Barros.

Ranking negativo – Embora as
taxas de mortalidade por doenças
como cardiopatia isquêmica, aci-
dente vascular cerebral e diabetes
mellitus tenham apresentado de-
clínio ao longo dos últimos anos
em Campinas, elas ainda são, na
maioria das vezes, muito superi-
ores àquelas apresentadas pelos
países desenvolvidos, conforme
revela o boletim. Ao confrontarem
os dados, os especialistas apura-
ram que ocorrem mais mortes por
essas enfermidades na cidade do
que nas nações que compõem o
Reino Unido, por exemplo. Para
efeito de comparação, foram con-
siderados os coeficientes de morta-
lidade na faixa etária dos 55 aos 64
anos, segundo o sexo.

Assim, os pesquisadores consta-
taram que em Campinas as taxas
de mortalidade por diabetes mel-
litus são superiores às registradas
por França, Japão, Canadá, Ingla-
terra e País de Gales. Entretanto,
são semelhantes às apresentadas
pelos Estados Unidos e inferiores

RAQUEL DO CARMO SANTOS
kel@unicamp.br

epois de uma queda, a princi-
pal preocupação do idoso é a
perda da independência e de

sua capacidade funcional. O medo de
cair novamente também está entre as
conseqüências emocionais mais rele-
vantes. Por isso, a queda vem sendo
objeto de atenção de profissionais es-
pecializados em geriatria e geronto-

logia no sentido de criar
mecanismos de preven-
ção. “Pode ocorrer um
efeito cascata e acarretar
problemas neuropsico-
lógicos. O nível de com-
prometimento da capa-
cidade funcional tam-
bém é importante, pois
nos diz mais da saúde

do idoso do que o diagnóstico em si”,
esclarece a professora Maria José D’El-
boux Diogo, do Departamento de En-
fermagem da Faculdade de Ciências
Médicas, que orienta um trabalho de
iniciação científica sobre o assunto.
Outra questão é que, em geral, a queda

está relacionada à depressão. “Sinto-
mas depressivos podem ser tanto o

motivo da queda, quanto uma conse-
qüência de permanecer acamado por

vários dias e, em alguns casos, passar
por cirurgia”, explica a docente.

A pesquisa, envolvendo pacientes
com mais de 60 anos internados no
Hospital das Clínicas (HC) da Uni-
camp, foi realizada por Kelly Onaga
Jahana, aluna do quarto ano da Enfer-
magem. Ela selecionou 73 idosos resi-
dentes em Campinas, cujo motivo de
internação teria sido uma queda, re-
correndo aos prontuários e identifi-
cando as causas que levaram ao diag-
nóstico. Segundo Kelly, não foi um tra-
balho fácil, pois geralmente as inter-
nações são feitas de acordo com o qua-
dro clínico apresentado ao chegar no
Pronto Socorro e, não propriamente,
pelo motivo que levou aos sintomas.
Nos casos estudados, os pacientes esta-
vam internados nas enfermarias de
Neurologia, Cirurgia do Trauma e Or-
topedia, mas foi na própria residência
que a aluna entrevistou os selecionados.

Os resultados apontaram que a mai-
or incidência de quedas está no sexo
feminino, com 60%, e em idosos acima
dos 80 anos, 45%. Os aposentados so-
mam 90% e, destes, 56% moravam com
os filhos. Chamou a atenção o fato de

Quedas sofridas por idosos são objeto de estudo
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Maioria
sofre
acidentes
dentro
de casa

que a maioria sofreu a queda pela pri-
meira vez. Outro fator a ser destacado
é que 70% caíram em casa e não em am-
bientes externos, sendo que 35% esta-
vam andando e tropeçaram. Segundo
a professora Maria José, o dado de-
monstra que o idoso, mesmo conhe-
cendo o ambiente, corre o risco de se
acidentar. “Os idosos apresentaram
motivos como piso escorregadio ou
irregularidade no terreno, e não mal-
estar ou fraqueza”, relata Kelly Jahana.

Maria José Diogo alerta para os ris-
cos relacionados com a própria per-
cepção do idoso. Em sua opinião, mui-
tos não têm consciência das limitações
impostas pelo avanço da idade e se
expõem mais a acidentes. “É comum
deparar com situações em que o ido-
so quer continuar a realizar tarefas
perigosas, tais como subir no telhado”,
observa. A queda resultou em mudan-
ças nas atividades cotidianas para 45%
dos entrevistados, que deixaram de ir
à padaria ou supermercado, por exem-
plo. A professora acredita, entretanto,
que o fato de os idosos apontarem os
fatores ambientais entre os de risco, já
é um aspecto positivo para a prevenção.
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Kelly Jahana e a professora Maria José Diogo: muitos
idosos não têm percepção de suas limitações


