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“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”. 
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RESUMO 

Santos, EFS. Desfechos epidemiológicos e fatores associados à doença 
cerebrovascular em adultos jovens, estado de São Paulo, Brasil. 2018. 94f Tese 
(Doutorado). Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2018.   

 
Introdução: A Doença Cerebrovascular é uma das principais causas de morte no 
mundo, inclusive no Brasil, além de ser a primeira causa de internação hospitalar no 
Sistema Único de Saúde brasileiro. Objetivo: avaliar os desfechos epidemiológicos da 
doença cerebrovascular em adultos jovens residentes no município de São Paulo, assim 
como avaliar os fatores associados à falta de assistência hospitalar nos óbitos 
ocasionados pelo acidente cerebrovascular no estado de São Paulo. Método: foram 
utilizados dados oficiais de mortalidade e hospitalização por DCV provenientes do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde, respectivamente.  As séries temporais foram padronizadas 
pelo método direto, segundo sexo, idade e tipos da doença. Para a mortalidade, utilizou-
se dois intervalos de tempo de 10 anos consecutivos (1996-2005 e 2006-2015). Foi 
utilizado o modelo de regressão de Prais-Winsten, obtendo o Annual Percent Change 
(APC). Para analisar a associação entre os óbitos por doença cerebrovascular sem 
assistência hospitalar e as variáveis explicativas utilizou-se regressão de Poisson. 
Resultados: Ocorreram 13.129 óbitos e 17.972 hospitalizações em adultos jovens 
residentes na cidade de São Paulo. Quando analisadas conjuntamente, a mortalidade 
por doença cerebrovascular apresentou tendência decrescente (APC -4,94% entre 
1996-2005 e APC -3,17% entre 2006-2017). Mulheres tiveram redução da mortalidade 
por DCV durante todo o período (1996-2005; APC: -4,29% e 2006-2015; APC: -4,57%), 
enquanto homens apresentaram redução da mortalidade por DCV somente na primeira 
década do estudo (1996-2005; APC= -5,71%). A tendência de hospitalização foi 
estacionária, sem diferenças segundo sexo e faixa etária. A morbimortalidade por DCV 
no mês mais frio do ano (junho) foi 11,5% mais elevada, em média durante o período 
1996-2015 e 2008-2017, em comparação com o período mais quente, no mês de 
dezembro (p<0,05). Também foram registrados 127.319 óbitos por Doença 
Cerebrovascular no estado de São Paulo nos períodos de 1996-1998 e 2013-2015. 
Destes, 19.362 (15,2%) não tiveram assistência hospitalar. No período mais recente 
(2013-2015) a proporção da falta de assistência hospitalar foi maior para indivíduos de 
cor da pele amarela (RR=1,48; IC95%, 1,25 : 1,77), enquanto pessoas de cor preta 
(RR=0,85; IC95%, 0,76 : 0,95), casadas (RR=0,70; IC95%, 0,64 : 0,75), residentes no 
município de São Paulo (RR=0,92; IC95%: 0,86 – 0,98) e acometidos pela Doença 
Cerebrovascular hemorrágica (RR=0,47; IC95%, 0,43 : 0,51) tiveram menor proporção 
de falta de atendimento hospitalar na análise multivariada. Conclusão: a tendência da 
mortalidade por Doença Cerebrovascular em adultos jovens declinou durante 1996-
2015, com variação segundo sexo, idade e tipos da DCV, enquanto a incidência de 
hospitalização permaneceu estacionária durante 2008-2017. Além disso, verificamos 
variação sazonal significante, com maior morbimortalidade por doença cerebrovascular 
em adultos jovens na cidade de São Paulo, no período mais frio do ano. Em relação aos 
fatores associados aos óbitos por Doença Cerebrovascular sem assistência hospitalar, 
identificamos que as mesmas condições continuaram restringindo ou favorecendo a 
falta de assistência hospitalar nesses óbitos durante os dois períodos de tempo.  
 
Palavras-chave: Mortalidade. Incidência. Acidente Vascular Cerebral. Adulto jovem. 
Fatores epidemiológicos. 



ABSTRACT 

Santos, EFS. Epidemiological findings and factors associated with 

cerebrovascular disease in young adults, São Paulo, Brazil. 2018, 94f Tese 

(Doutorado). Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

Introduction: Cerebrovascular disease (CVD) is one of the leading causes of death 

worldwide, including in Brazil. Besides being the first cause of hospitalization in the 

Brazilian Unified Health System. Objective: to evaluate the epidemiological outcomes 

of cerebrovascular disease in young adults living in the city of São Paulo, as well as to 

evaluate the factors associated with the lack of hospital care in the deaths caused by 

stroke in the state of São Paulo. Method: Official data on mortality and hospitalization 

for CVD from the Mortality Information System and Hospital Information System of the 

National Health System were used, respectively. Time series were standardized by the 

direct method, according to sex, age and types of disease. For mortality, two time 

intervals of 10 consecutive years (1996-2005 and 2006-2015) were used. The Prais-

Winsten regression model was used, obtaining Annual Percent Change (APC). Poisson 

regression was used to analyze the association between deaths due to cerebrovascular 

disease without hospital care and the explanatory variables. Results: There were 13,129 

deaths and 17,972 hospitalizations among young adults living in the city of São Paulo. 

When analyzed together, stroke mortality presented a decreasing trend (APC -4.94% 

between 1996-2005 and APC -3.17% between 2006-2017). Women had a reduction in 

CVD mortality during the whole period (1996-2005, APC: -4.29% and 2006-2015, APC: 

-4.57%), while men had a reduction in CVD mortality only in the first decade of the study 

(1996-2005; APC = -5.71%). The trend of hospitalization was stationary, with no 

differences according to gender and age group. CVD morbidity and mortality in the 

coldest month of the year (June) was 11.5% higher, on average during the period 1996-

2015 and 2008-2017, compared to the warmer period in December (p<0.05). There were 

also 127,319 deaths due to stroke in the State of São Paulo during 1996-1998 to 2013-

2015. Of these, 19,362 (15.2%) did not have hospital care. In the most recent period 

(2013-2015), the proportion of hospital attendance was higher for yellow-skinned 

individuals (RR = 1.48, 95% CI, 1.25: 1.77), whereas black people ( RR = 0.85, 95% CI 

0.76 : 0.95), married (RR = 0.70, 95% CI, 0.64: 0.75), living in the city of São Paulo (RR 

= 0.92 ; 95% CI: 0.86-0.98) and hemorrhagic cerebrovascular disease (RR = 0.47, 95% 

CI, 0.43: 0.51) had a lower proportion of lack of hospital care in the multivariate analysis. 

Conclusion: The trend of mortality due to stroke in young adults declined during 1996-

2015, with variation according to gender, age and types of CVD, while the incidence of 

hospitalization remained stationary during 2008-2017. In addition, we verified a 

significant seasonal variation, with higher morbidity and mortality due to cerebrovascular 

disease in young adults in the city of São Paulo, during the coldest period of the year. 

Regarding the factors associated with deaths due to Cerebrovascular Disease without 

hospital care, we identified that the same conditions continued to restrict or favor the lack 

of hospital care in these deaths during the two time periods. 

Keywords: Mortality. Incidence. Stroke. Young Adult. Epidemiologic Factors.  



LISTA DE TABELAS 
 

 Página 

Tabela 2.1.1: Síntese dos estudos sobre incidência e mortalidade por 
doença cerebrovascular em adultos jovens no mundo. 

19 

  

Tabelas do manuscrito 1: Tendência e variação sazonal da 
mortalidade e incidência de hospitalização por doença 
cerebrovascular em adultos jovens residentes na cidade de São 
Paulo, Brasil. 

 

Tabela 1. Mortalidade e Hospitalização por Doença Cerebrovascular 
(x 100.000 habitantes), em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, 
segundo características demográficas e clínicas. Cidade de São 
Paulo, Brasil. 1996-2015 e 2008-2017 

55 

Tabela 2. Tendência da mortalidade por tipos de Doença 
Cerebrovascular, em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, 
segundo sexo e faixas etárias. Cidade de São Paulo, Brasil, 1996-
2015. 

56 

Tabela 3. Tendência da incidência de hospitalização por Doença 
Cerebrovascular e Ataque Isquêmico Transitório, em indivíduos com 
idade entre 20 e 49 anos, segundo sexo e faixas etárias. Cidade de 
São Paulo, Brasil, 2008-2017. 

57 

Tabela 4. Variação sazonal da morbimortalidade por Doença 
Cerebrovascular, em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, 
residentes na cidade de São Paulo, Brasil. 1996-2015 e 2008-2017 

58 

  

Tabelas do manuscrito 2: Fatores associados aos óbitos por doença 
cerebrovascular sem assistência hospitalar: São Paulo, Brasil, 1996-
1998 a 2013-2015 

 

Tabela 1. Óbitos por doença cerebrovascular segundo variáveis 
selecionadas. Estado de São Paulo, Brasil, 1996-1998 e 2013-2015. 

76 

Tabela 2. Fatores associados aos óbitos por doença cerebrovascular 
sem assistência hospitalar. Estado de São Paulo, Brasil. (N=9.514 
em 1996-1998 e N=9.848 em 2013-2015). 

77 

Tabela 3. Análise multivariada dos fatores associados aos óbitos por 
doença cerebrovascular sem assistência hospitalar. Estado de São 
Paulo, Brasil. 1996-1998 e 2013-2015. 

78 

Tabela 4. Fatores associados aos óbitos por doença cerebrovascular 
sem assistência hospitalar, segundo Doença Cerebrovascular 
hemorrágica, estado de São Paulo, Brasil (N=1.057 em 1996-1998 e 
N=1.738 em 2013-2015). 

79 

Tabela 5. Análise multivariada dos fatores associados aos óbitos por 
doença cerebrovascular sem assistência hospitalar, segundo Doença 
Cerebrovascular hemorrágica. Estado de São Paulo, Brasil. 1996-
1998 e 2013-2015. 

80 

  

 
  



LISTA DE FIGURAS 
 

 Página 
Figura 2.1.1: Incidência por Doença Cerebrovascular nas diferentes 
regiões do mundo. 18 
Figura 2.1.2: Mortalidade por Doença Cerebrovascular nas diferentes 
regiões do mundo. 23 
Figura 4.6: Proporção de mortes por causas mal definidas em adultos 
jovens, 1996-2015 (A); Proporção de hospitalização por causas mal 
definidas em adultos jovens, 2008-2017 (B). Cidade de São Paulo, 
Brasil. 34 
Figuras do manuscrito 1: Tendência e variação sazonal da 
mortalidade e incidência de hospitalização por doença 
cerebrovascular em adultos jovens residentes na cidade de São 
Paulo, Brasil.  
Figura 1: Tendências da mortalidade cerebrovascular (1996-2015) e 
hospitalização (2008-2017). a Mortalidade 20 a 49 anos. b 
mortalidade grupo etário: 20-34 anos. c Mortalidade grupo etário: 35-
49 anos. d Incidência 20 a 49 anos. e Incidência grupo etário: 20-34 
anos. f Incidência grupo etário: 35-49 anos. 59 
Figura 2: Sazonalidade da mortalidade (a) e Incidência de 
Hospitalização (b) por Doença Cerebrovascular em adultos jovens, 
cidade de São Paulo, Brasil. 1996-2015 e 2008-2017. 60 
  

 
  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 

AVC Acidente Vascular Cerebral 

AH Assistência Hospitalar 

AIH Autorização de Internação Hospitalar 

AIT Ataque Isquêmico Transitório 

APC Annual Percent Change 

AVCh Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico 

AVCi Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 

CID-10 Classificação Internacional das Doenças 

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

DCNT Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DCV Doença Cerebrovascular 

DO Declaração de Óbito 

EUA Estados Unidos da América 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC Intervalo de Confiança 

IC95% Intervalo de 95% de confiança 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PNS Pesquisa Nacional de Saúde 

RR Risco Relativo 

SEADE Sistema Estadual de Análise de Dados 

SIH/SUS Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

SIM Sistema de Informações sobre Mortalidade 

SP São Paulo 

SUS Sistema Único de Saúde 

 
  



SUMÁRIO 

 Página 

1. APRESENTAÇÃO 12 

2. INTRODUÇÃO 13 

2.1 CARGA DA DOENÇA CEREBROVASCULAR 13 

2.1.1 INCIDÊNCIA DA DOENÇA CEREBROVASCULAR EM 

ADULTOS JOVENS 

17 

2.1.2 MORTALIDADE DA DOENÇA CEREBROVASCULAR EM 

ADULTOS JOVENS 

22 

2.1.3 ÓBITOS POR DOENÇA CEREBROVASCULAR SEGUNDO 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

23 

3. OBJETIVOS  25 

4. MÉTODO 26 

4.1 TIPO DE ESTUDO 26 

4.2 LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 26 

4.3 DADOS DOS ÓBITOS, HOSPITALIZAÇÕES E POPULAÇÃO 27 

4.4 BANCO DE DADOS 29 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 29 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 30 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS  33 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 35 

5.1 MANUSCRITO 1 35 

5.2 MANUSCRITO 2 61 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 81 

7. REFERÊNCIAS 83 

ANEXOS 89 

ANEXO 1. COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 1 89 

ANEXO 2. COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 2 90 

ANEXO 3. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 91 

ANEXO 4. CURRÍCULO LATTES DO ORIENTANDO 92 

ANEXO 5. CURRÍCULO LATTES DO ORIENTADOR 93 

  

 



12 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 A tese de doutorado intitulada “Desfechos epidemiológicos e fatores 

associados à doença cerebrovascular em adultos jovens no estado de São 

Paulo, Brasil” foi estruturada no formato coletânea de artigos científicos. Ela 

apresenta uma introdução sobre a Carga da Doença Cerebrovascular no mundo 

e Brasil, com ênfase na população de adultos jovens, como também são 

apresentados dados de incidência e mortalidade. A seção Método apresenta 

informações sobre o tipo de estudo, local e período da pesquisa, população, 

procedimentos utilizados para coleta de dados, variáveis do estudo, análise 

estatística e aspectos éticos, utilizados para elaboração de dois artigos 

científicos submetidos em revistas científicas. Por sua vez, os artigos foram 

apresentados nas Seções Resultados e Discussão. Por fim, insere-se a Seção 

“Considerações Finais”, cuja finalidade é abranger os desfechos dos artigos 

listados nas Seções Resultados e Discussão e ir além dos mesmos, com 

perspectivas futuras no campo da Saúde Pública. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

A Doença Cerebrovascular (DCV) é uma das principais causas de morte 

no mundo, inclusive no Brasil, além de ser a primeira causa de internação 

hospitalar no Sistema Único de Saúde brasileiro. Apesar da elevada carga do 

acidente cerebrovascular, dados sobre mortalidade e incidência de 

hospitalização por tipos de doença cerebrovascular em adultos jovens são 

escassos, inclusive no Brasil. Além disso, estudos sobre a mortalidade por DVC 

segundo assistência hospitalar são necessários para que se conheçam os 

fatores que favorecem ou dificultam sua distribuição por tipo de assistência 

prestada imediatamente anterior ao óbito. 

 

 

2.1 CARGA DA DOENÇA CEREBROVASCULAR 

 

 

 As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um problema de 

saúde global, principalmente em países de baixa e média renda, e em 2007, 72% 

das mortes foram atribuídas às DCNT no Brasil (Schmidt, et al. 2011). Entre as 

DCNT, as cardiovasculares foram e continuam a ser, apesar de sua redução, a 

principal causa de morte no mundo (Wang, et al. 2016). Além disso, a Doença 

Cerebrovascular é uma das principais causas de morte no Brasil (Adami, et al. 

2016), hospitalização no Sistema Único de Saúde brasileiro (Rolim, 2012) e 

incapacidade (Feigin, et al. 2009), especialmente em adultos em idade produtiva 

(Falcão, et al. 2004).  

 De acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e 

Acidente Cerebrovascular (1990), a Doença Cerebrovascular (DCV) se 

caracteriza pelo rápido desenvolvimento clínico de sinais e sintomas decorrentes 

de um distúrbio cerebral focal ou global, com duração dos sintomas superior a 

24 horas, podendo resultar na morte, sem outra causa aparente que não a 

origem vascular.  
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 O Acidente Cerebrovascular é uma doença devastadora, ocasionando 

15 milhões de casos e cerca de cinco milhões de óbitos (aproximadamente 10% 

de todos os óbitos mundiais) em todo o mundo, além de resultar em 

incapacidade grave em dois terços dos sobreviventes (Maaijwee, et al. 2014). 

Entretanto, um dos aspectos principais da doença cerebrovascular é o fato da 

carga da doença ser muito desigual, com 85% dos óbitos concentrados em 

países em desenvolvimento (Lopez, et al. 2006). 

 Aproximadamente 80,0% de todas as doenças cerebrovasculares são 

isquêmicas, entretanto, essa proporção é bastante variável para populações 

mais jovens, sendo: 21-79% para o tipo isquêmico, 2,7-38,5% para a hemorragia 

intracraniana e 9,6-55,4% para a hemorragia subaracnóidea (Marini, et al. 2011). 

Ademais, cerca de 5-10% de todos os acidentes cerebrovasculares ocorrem em 

indivíduos com menos de 50 anos de idade (ie. adultos jovens) (Maaijwee, et al. 

2014; Marini, et al. 2011). 

Baseado nos dados coletados do estudo sobre incidência e mortalidade 

pela Doença Cerebrovascular de seis países desenvolvidos (França, Alemanha, 

Itália, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos) a incidência de primeiro episódio 

da doença variou entre 114 casos por 100.000 pessoas/ano e 350 casos por 

100.000 pessoas/ano (Zhang, et al. 2012). No Brasil, a taxa padronizada para 

homens em 2015 foi de 355,7/100.000 enquanto para mulheres foi 

288,4/100.000 (Lotufo, et al. 2017). Apesar das elevadas taxas na população em 

geral de diferentes partes do mundo, a taxa padronizada de incidência 

cerebrovascular em adultos jovens foi estimada entre 6,14/100.000 e 

48,51/100.000 pessoas-ano (MARINI, et al. 2011). 

Dados do Global Burden of Disease (2013) mostrou que entre 1990-2010 

a incidência padronizada da Doença Cerebrovascular reduziu em 13% no 

mundo, enquanto a mortalidade padronizada diminuiu 37% (Krishnamurthi, et al. 

2015). Por outro lado, diversos estudos apontam para aumento da incidência por 

DCV em populações mais jovens (George, et al. 2011; Giang, et al. 2013; 

Vaartjes, et al. 2013; Vangen-Lønne, et al. 2015) a partir da década de 1970, 

como também aumento na prevalência de fatores de risco, como diabetes 

mellitus, hipertensão e dislipidemia (Putaala, et al. 2012) em indivíduos jovens 

em todo o mundo (Smajlović D, et al. 2015). 
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No Brasil, em uma cidade industrial da região Sul do país, as taxas de 

incidência cerebrovascular foram semelhantes às dos países desenvolvidos. 

Ademais, no mesmo estudo também foi descrita tendência decrescente nas 

taxas de incidência entre 1995-2006 (Cabral, et al. 2009). Estudo posterior em 

adultos jovens identificou estabilidade na incidência de hospitalização por 

doença cerebrovascular em brasileiros com idade entre 15-49 anos durante 

2008-2012 (Adami, et al. 2016), enquanto na cidade de Joinville, Brasil, a 

incidência de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos aumentou entre os 

adultos jovens, mas não pela forma hemorrágica, durante 2005-2015 (Cabral, et 

al. 2017).  

 A doença cerebrovascular é considerada uma doença negligenciada no 

Brasil (Lotufo, et al. 2005) em virtude da dificuldade no controle dos fatores de 

risco e proteção, planejamento de cuidados terapêuticos e financiamento de 

pesquisas sobre a área de concentração cerebrovascular (Lotufo, et al. 2005). 

Além disso, entre as décadas de 1960-1970, a mortalidade cerebrovascular na 

cidade de São Paulo, Brasil, atingiu os valores mais altos entre os países das 

Américas e Europa ocidental (Lolio, et al. 1986). 

 Apesar das tendências favoráveis para a mortalidade cerebrovascular, 

com redução pela primeira vez a partir da década de 1980 na cidade de São 

Paulo (Lolio, et al. 1986), os valores continuam altos (Garritano, et al. 2012). O 

declínio da mortalidade também ocorre em todo o país (André, et al. 2006; 

Garritano, et al. 2012), especialmente após 30 anos de idade, com importante 

variação regional (Adami, et al. 2016).  

 Embora vários estudos tenham descrito as tendências temporais de 

mortalidade e incidência por DCV, muitos deles focalizaram apenas naqueles 

com idade ≥ 50 anos. Sendo assim, dados populacionais sobre mortalidade e 

incidência de hospitalização por tipos de doença cerebrovascular em adultos 

jovens são escassos, inclusive no Brasil. Dados atualizados são necessários 

para estimar a carga cerebrovascular, já que a maioria dos estudos realizados 

no Brasil foi publicada até 2012 (Adami, et al. 2016) incluindo todos os tipos da 

doença cerebrovascular ou com população de estudo muito específica (Cabral, 

et al. 2017) limitando a generalização do estudo.  

 Considerando o declínio das tendências de mortalidade cerebrovascular 

descrito anteriormente na cidade de São Paulo (Lolio, et al. 1986), Joinville 
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(Cabral, et al. 2009), e no Brasil (Garritano, et al. 2012; Adami, et al. 2016), como 

também o aumento das tendências de incidência por doença cerebrovascular 

em adultos jovens no Brasil (Cabral, et al. 2017) e aumento da hospitalização 

pela DCV e Ataque Isquêmico Transitório em adultos jovens residentes em 

países desenvolvidos (Tiabaek, et al. 2016), ressalta-se a necessidade de 

identificar se o padrão dessas tendências até período mais recente na cidade de 

São Paulo é similar ao descrito em estudos prévios.  

 São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com maior quantidade 

de óbitos e hospitalizações por DCV, concentrando 5,7% de todos os óbitos e 

5,2% das hospitalizações por DCV do país, além de apresentar boa qualidade 

no preenchimento da causa básica do óbito, correspondendo ao terceiro estado 

do Brasil com menor mortalidade pelo Acidente Vascular Cerebral, não 

especificado como hemorrágico ou isquêmico (Ministério da Saúde, 2018). 

Também há lacunas sobre a variação sazonal da morbimortalidade 

cerebrovascular em adultos jovens residentes na cidade de São Paulo, 

necessitando melhores explicações.  

 No Brasil, os Sistemas de Informações em Saúde (SIS) configuram-se 

como única fonte de informação obrigatória (Medeiros, et al. 2005) sobre mais 

de 96% de todos os óbitos e mais de 85% das internações hospitalares ocorridas 

no país (Adami, et al. 2016). Na região Sudeste, especialmente na cidade de 

São Paulo, os SIS são de boa qualidade e completude, possibilitando o uso para 

gerar estimativas precisas sobre os desfechos epidemiológicos e fatores 

associados à doença cerebrovascular (Santos, et al. 2014).  

 Por sua vez, esses sistemas disponibilizam as informações através do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) sob 

coordenação do Ministério da Saúde. Assim, com o intuito de esclarecer essas 

questões, recolhemos informações através do banco de dados de saúde oficial 

do Brasil (website: www.datasus.gov.br), sobre as mortes e hospitalizações por 

doença cerebrovascular utilizadas neste estudo. 
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2.1.1 Incidência da Doença Cerebrovascular em Adultos Jovens  

 

 

A Doença Cerebrovascular é uma importante causa de morbimortalidade 

em todo o mundo (figura 2.1.1). Foram publicados vários estudos sobre a 

incidência de DCV a partir de 1980, entretanto poucos estudos foram publicados 

desde 2009 em adultos jovens (Smajlović D, et al. 2015). 

Uma revisão sistemática sobre a incidência de DCV em adultos jovens 

publicada por Marini et al (2011) que analisaram 29 estudos incluindo 3.589 

pacientes com menos de 45 anos de idade com primeiro episódio de acidente 

cerebrovascular entre 1980 e 2009, e encontraram resultados heterogêneos em 

termos de metodologia, e taxas padronizadas variando de 6,14 / 100.000 a 48,51 

/ 100.000 pessoas-ano. 

 Em se tratando de estudos epidemiológicos sobre DCV em adultos 

jovens, a faixa etária tem sido variável. Ademais, cerca de 5-10% de todos os 

acidentes cerebrovasculares ocorrem em indivíduos com menos de 50 anos de 

idade (Maaijwee, et al. 2014; Marini, et al. 2011). Sendo assim, considera-se 

doença cerebrovascular em adultos jovens quando o primeiro episódio ocorre 

antes de 50 anos de idade. 

 Alguns estudos estabeleceram idades mínimas entre 11 e 15 anos 

(Zétola, et al. 2001) e limite máximo para idade entre 45 e 49 anos (Smajlović D, 

et al. 2015, Maaijwee, et al. 2014). Além disso, alguns estudos apontaram maior 

ocorrência cerebrovascular no sexo masculino (Groppo, et al. 2012; Ghandehari, 

et al. 2006; Naess, et al. 2004). Por outro lado, Cardoso et al. (2003) identificou 

maior frequência da doença cerebrovascular entre mulheres jovens com idade 

até 35 anos, justificando esse achado pelo uso prolongado de anticoncepcionais 

orais. 
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Figura 2.1.1: Incidência por Doença Cerebrovascular nas diferentes regiões do 
mundo. 
 
Fonte: Global stroke statistics (2017). 

 

Em estudo de base populacional realizado na Itália (Marini, et al. 2001) 

não foi identificado casos de DCV entre jovens com idade entre 15 e 24 anos. 

Entretanto, em estudo realizado no Sul do Brasil encontrou-se proporção de 

12,2% casos de DCV em adultos com idade entre 15-25 anos (Zétola, et al. 

2001).  

Griffiths et al. (2011) identificou que a maior incidência da DCV em adultos 

jovens foi verificada em países desenvolvidos como o Japão, com incidência de 

70/100.000 pessoas/ano na faixa etária entre 35 e 44 anos. Além disso, essa 

incidência pode ser até cinco vezes mais elevada em jovens negros com faixa 

etária similar (96/100.000 pessoas/ano) (Jacobs, et al. 2002; Marini, et al. 2011). 

Ademais, os estudos apontam que a incidência aumenta, sobretudo, após os 35 

anos de idade (Cardoso, et al. 2003). 

Uma síntese de estudos sobre incidência e mortalidade por DCV em 

adultos jovens é apresentada na tabela 2.1.1. Foram descritos 272.876 casos e 

mortes de DCV (I60-I69 – CID-10) em adultos jovens (5-54 anos). 
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Tabela 2.1.1: Síntese dos estudos sobre incidência e mortalidade por doença cerebrovascular em adultos jovens no mundo. 
Autor (ano). 

País 
Objetivo Tipo de estudo/ Amostra 

/ CID / faixa etária 
Incidência Mortalidade Conclusão 

Giang, et al. 
(2013). 
Suécia. 

Investigar a tendência de 
mortalidade entre homens e 
mulheres com idade entre 18-54 
anos hospitalizados com IS 
durante 1987–2006. 

Estudo prospectivo. 17.149 
casos (I63). Faixa etária: 
18-54 anos 

- Mortalidade 
padronizada para 
homens 5,88 (IC95% 
5,10–6,71) e para 
mulheres 5,91 (4,68–
7,29) /100 pessoas-ano 
 

 

Durante o período de 20 anos, a mortalidade 
declinou 32% para homens (HR=0,68 
[IC95% 0,56–0,82]) e 45% (0,55 [0,41–0,75]) 
para mulheres. 
Apesar do declínio, a mortalidade foi 6 vezes 
maior que a da população em geral no 
período mais recente. 

Zétola, et al. 
(2001). Brasil. 

Analisar epidemiologicamente o 
AVC, caracterizando os 
principais tipos e fatores de risco 

Descritivo retrospectivo de  
164 casos (I60-I69) Faixa 
etária:15-49 anos 

AVC isquêmico foi 
diagnosticado em 141 
pacientes (86%) com 
maior incidência após 

36 anos 

- Embora a população jovem possua 
determinantes diferentes, foi encontrado 
relevante prevalência de fatores de risco 
conhecidos, como hipertensão, e 
potencialmente controláveis. 

Groppo, et al. 
(2012). Itália. 

Estimar a incidência, etiologia e 
prognostico de primeiro episódio 
de AVC em adultos jovens 
durante 2002-2007. 

Coorte (prospectivo)  
39 pacientes (I60-63 e 
I676). Faixa etária:15-44 
anos 

12,1/100.000 (IC 95% 
8,6 – 16,5) para 

homens 13 (8,05–
19,89) e para 

mulheres 11,17 
(6,62–17,65) 

Letalidade (case-
fatality) 7.7% 

A incidência foi similar aos detectados nos 
países ocidentais enquanto a letalidade foi 
mais baixa do que reportada em estudos 
recentes. 

Ghandehari, et 
al. (2006). Irã. 

Determinar a incidência de 
acidente vascular cerebral 
isquêmico e seus subtipos 
etiológicos em adultos jovens 
persas, Irã, durante 2000-2005. 

Prospectivo de base 
populacional. 126 casos de 
AVC (I63). Faixa etária 15-
45 

8,0 /100.000 - A doença valvular reumática foi a causa mais 
comum e evitável de AVC nesse grupo de 
jovens. 

Rozenthul-
Sorokin et al. 
(1996). Israel. 

Descrever a ocorrência de AVC 
durante 1 ano, incidência e 
desfechos. 

Prospectivo.  
253 casos (I60-I64). Faixa 
etária 17-49 anos  

10,36/100.000 
pessoas-ano. 

Homens: 13,00 
(IC95% 10.98-15,08; 

Mulheres: 7,71 
(IC95% 6,15-9,27)  

Letalidade (case-
fatality): 9.9% 

A incidência encontrada é similar às taxas da 
Europa ocidental. Os fatores de risco 
encontrados foram bem similares às da 
população mais velha. 
 

Nencini et al. 
(1988). Itália. 

Determinar incidência de AVC 
especifica por tipo, sexo e idade, 
em adultos jovens residentes em 
Florence, Itália. 

Prospectivo. 47 casos de 
(I60-I63). Faixa etária: 15-
47 anos. 

Incidência anual de 
AVC global para 

homens: 9,0/100.000 
habitantes (IC95% 

5,8-13,4); para 
mulheres: 8,7 (IC95% 

5,5-13,0). 

Letalidade (case-
fatality): 23.4%  

Necessidade medidas preventivas voltadas 
para a população de adultos jovens. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rozenthul-Sorokin%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8682392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rozenthul-Sorokin%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8682392
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Leno, et al. 
(1993). 
Espanha. 

Determinar a incidência, tipo e 
prognóstico de acidente vascular 
cerebral em adultos jovens em 
Cantabria, na Espanha. 

Prospectivo. 81 (I60-64). 
Faixa etária: menores de 50 
anos. 

13,9/100.000 (IC 
95%: 9,6-18,2). 

17,3/100.000 para 
homens e 

10,4/100.000 para 
mulheres. 

Letalidade (case-
fatality): 22% 

Houve maior incidência para o sexo 
masculino sendo que a incidência A 
incidência de AVC em jovens encontrada na 
Cantábria é comparável à de estudos 
anteriores.  

George et al. 
(2011). 
Estados 
Unidos. 

Determinar as taxas de 
hospitalização por AVC agudo 
em crianças e adultos jovens, 
como também prevalência de 
fatores de risco associados 
durante 1995-2008 

Estudo de base 
populacional. 26.327 (I60-
I63). Faixa etária: 5-44 
anos 

5-14 anos: 1,6-
2,6/100.000; 15-34 

anos: 2,8-
1,9/100.000; 35-44 

anos: 11,3-
8,7/100.000 

- Ocorreu aumento na prevalência de 
hospitalizações por AVC isquêmico e 
coexistência de tradicionais fatores de risco 
nas hospitalizações de adultos jovens  

Poisson, et al. 
(2014). 
Estados 
Unidos. 

Determinar as tendências na 
mortalidade por acidente 
vascular cerebral em adultos 
jovens durante 1989-2009.  

Prospectivo. 59.077 mortes 
(I60-63). Faixa etária: 20-44 
anos. 

- Mortalidade AVC global 
para homens 

27.9/100,000 e para 
mulheres 26.6/100,000.  

A mortalidade por AVC em adultos jovens 
diminuiu em 35%, com reduções em todos os 
subtipos de AVC (isquêmico e hemorrágico). 
A aparente diminuição nas taxas de 
mortalidade e nas disparidades raciais sugere 
que o reconhecimento e o tratamento nesse 
grupo podem estar melhorando. 

Cabral et al. 
(2017). Brasil. 

Mensurar as tendências de 
incidência de AVC isquêmico e 
hemorrágico em adultos jovens 
durante 2005-2015 em Joinville, 
Brasil. 

Retrospectivo. 2.483 casos 
(I60-I63). Faixa etária:  

2005-2006: 5,3 (3,8–
7,1). 2014-2015: 8,6 

(6,7–10,9)  

- Incidência de AVC aumentou 62% em 
adultos jovens de Joinville, mas o aumento 
ocorreu somente para as taxas de AVCi 
(66%) e não para AVCh.  

Kristensen, et 
al. (1997). 
Suécia. 

Realizar um levantamento 
epidemiológico de base 
populacional entre jovens 
adultos com idade entre 18 a 44 
anos no norte da Suécia 

Prospectivo. 107 casos 
(I63). Faixa etária 18-44 
anos. 

11,3/100.000 
(IC:95%: 6,7-16,1) 

Letalidade (case-
fatality): 5.7% 

A taxa de incidência de AVC isquêmico foi 
maior do que a relatada anteriormente na 
maioria dos países da Europa Ocidental 

Jacobs, et al. 
(2002). EUA. 

Determinar as taxas de 
incidência de AVC nestas 
populações e comparar as taxas 
entre vários grupos étnicos, 
sexuais e etários durante 1993-
1997. 

Prospectivo. 74 casos (I60-
I63). Faixa etária: 20-44 
anos 

Incidência AVC global 
23,0/100.000; AVCi: 

10/100.000; 
hemorragia 
intracerebral 
7/100.000 e 
hemorragia 

subaracnóidea 
6/100.000.  

Letalidade (case-
fatality): 38% para 

jovens negros, 16% 
para jovens hispânicos 
em comparação com 

os brancos (0%).  

Jovens negros e hispânicos têm maior 
incidência de AVC do que jovens brancos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jacobs%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12468771
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Marini, et al. 

(2001). Itália. 

Avaliar a incidência e o 
prognóstico do primeiro acidente 
vascular cerebral em adultos 
jovens. 

Prospectivo. 89 casos (I60-
67). Faixa etária: menores 
de 45 anos. 

10,18/100.000 
(IC95%, 8,14-12,57) 

Letalidade (case-
fatality) foi de 11.2% 

(IC95%, 6.2-19.4) 

Jovens com AVC apresentaram alta 
prevalência cumulativa desproporcional 
(42,7%) da forma hemorrágica em relação a 
pacientes mais idosos (15,7%), 
principalmente (52,6%) devido a aneurismas 
e malformações arteriovenosas. 

Patella, et al. 

(2011). Itália. 

 

Avaliar o resultado a longo prazo 
para identificar preditores de 
mortalidade, recorrência e 
recuperação funcional de AVC 
em jovens.  

Prospectivo. 94 casos (I63). 
Faixa etária: 14-45 anos. 

A incidência média 
anual de recidiva foi 

de 4,5% 

Mortalidade em 3 anos: 
1.06% 

O estudo não demonstra nenhum fator 
preditivo relacionado ao desfecho clínico. Os 
dados relevantes do acompanhamento 
neurorradiológico são a presença de lesões 
clinicamente silenciosas em nove pacientes, 
considerados como AVC recorrente. 

Onwuchekwa, 

et al. (2009). 

Nigéria. 

Avaliar incidência, fatores de 
risco, subtipos e letalidade do 
AVC nos jovens adultos 
nigerianos durante 2003-2008. 

Retrospectivo. 54 casos 
(I60-63). Faixa etária: 18-45 
anos. 

Incidência 
proporcional de 8,8%  

Letalidade (case-
fatality) foi de 16,7%  

A incidência de AVC em jovens nigerianos é 
baixa. A hipertensão é o fator de risco mais 
importante do AVC; no entanto, outros fatores 
de risco menos comuns, mas importantes, 
nos adultos jovens são o tabagismo, diabetes 
mellitus e HIV. 

Wu et al. 

(2012). Nova 

Zelândia. 

Analisar os fatores de risco, 
tendências na incidência e 
etiologia do AVC em adultos 
jovens em uma população 
hospitalar no sul da Nova 
Zelândia. 

Retrospectivo. 131 casos 
(I63-I65, G46, I672, I675-
I679, I694). Faixa etária: 
15-45 anos 
. 

- Letalidade hospitalar: 
3,1% 

A etiologia indeterminada e cardioembolismo 
foram a causa mais comum de acidente 
vascular cerebral em jovens em South 
Auckland, e que os povos Maori e Ilhas do 
Pacífico têm uma taxa mais alta de acidente 
vascular cerebral 

Naess, et al. 

(2004). 

Noruega. 

Analisar os desfechos de longo 
prazo de adultos jovens com 
infarto cerebral em 1988-97 no 
oeste da Noruega. 

Prospetivo. 232 casos (I60-
68). Faixa etária: 15-49 
anos 

- -Durante 5,7 anos, 
9,9% dos pacientes 
morreram. 

Embora o desfecho em longo prazo do infarto 
cerebral seja melhor em adultos jovens do 
que em pacientes mais velhos, a 
morbimortalidade ainda é significativa. 

Adami et al. 

(2016). Brasil. 

Analisar as taxas de mortalidade 
e incidência de admissão 
hospitalar por AVC em 
brasileiros com idade entre 15-
49 anos, de acordo com regiões, 
grupo etário, durante 2008-2012. 

Ecológico. 35,005 mortes e 
131,344 admissões 
hospitalares por AVC. (I60-
I64). Faixa etária: 15-49 
anos 

Incidência de 
admissão hospitalar 

estabilizou: 24,67 
(IC95%: 24,66; 24,67) 

em 2008 e 25,11 
(IC95%: 25,10; 25,11) 

em 2012 

Mortalidade declinou de 
7,54 (IC95%: 7,53; 
7,54) em 2008 para 
6,32 (IC95%: 6,31; 
6,32) em 2012 

Observou-se redução da taxa de mortalidade 
por AVC, particularmente em indivíduos 
acima de 30 anos, enquanto a tendência da 
incidência de hospitalização foi estacionária; 
e também importante variação regional foi 
observada para mortalidade e incidência de 
hospitalização entre adultos jovens 
brasileiros. 

AVC: Acidente Vascular Cerebral; AVCi: Acidente vascular Cerebral isquêmico; AVCh: Acidente Vascular Cerebral hemorrágico; HR: Hazard Ratio; IC95%: intervalo de 95% de confiança 

 

 



22 
 

A partir desses estudos, identificamos que a ocorrência da DCV foi maior 

entre homens quando comparado com as mulheres, pessoas de cor da pele 

preta e residentes em países em desenvolvimento. Embora o tipo mais comum 

da doença cerebrovascular seja a forma isquêmica, na população mais jovem, a 

proporção de Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCh) é maior quando 

comparado a população total. Além disso, foi encontrada prevalência de fatores 

de risco conhecidos e potencialmente controláveis. 

 

 

2.1.2 Mortalidade por doença cerebrovascular em adultos jovens 

 

 

A Doença Cerebrovascular ocasiona cerca de cinco milhões de óbitos 

(figura 2.1.2) em todo o mundo, além de resultar em incapacidade grave em dois 

terços dos sobreviventes (Maaijwee, et al. 2014). 

Estudos prévios descreveram redução de 15% na tendência da 

mortalidade por DCV no século XXI, em brasileiros com 30 anos ou mais, entre 

2000 e 2009 (Garritano, et al. 2012). Em Joinville, uma cidade na região Sul do 

Brasil, houve redução na mortalidade por DCV de 37% entre 1995-2006 (Cabral, 

et al. 2009). André et al. (2006) descreveram tendência de queda na mortalidade 

por DCV no Brasil durante três décadas seguidas (1980-2002). 

 O declínio da mortalidade por DCV em adultos jovens também foi descrito 

em outros países, como: Estados Unidos (Koton, et al. 2014, Poisson, et al. 

2014), França (Lecoffre, et al. 2017), Holanda (Vaartjes, et al. 2013), Alemanha 

(Rücker, et al. 2018), e Suécia (Giang, et al. 2013). 

As taxas de mortalidade cerebrovascular padronizadas por idade e 

raça/cor de pele no Brasil mostraram que o risco de morrer por essas doenças é 

maior em negros, seguidos por pardos e sempre menor entre os brancos. As 

mulheres negras têm maior mortalidade comparada aos homens negros (Lotufo, 

et al. 2013). Essas observações são atribuídas às diferenças de condições 

socioeconômicas entre os grupos raciais do Brasil e maior prevalência de 

hipertensão arterial, principal fator de risco para a DCV, em indivíduos de cor da 

pele preta (Lessa, et al. 2006; Lotufo, et al. 2013). 
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Figura 2.1.2: Mortalidade por Doença Cerebrovascular nas diferentes regiões do 
mundo. 
 

Fonte: Global stroke statistics (2017). 

 

Apesar da redução da mortalidade por DCV em diversas regiões do 

mundo, a prevalência de fatores de risco, como excesso de peso, inatividade 

física e hipertensão, é crescente em populações mais jovens (Smajlović D, 2015; 

Putaala, 2012). Além disso, a redução dos óbitos foi atribuída ao melhor acesso 

aos serviços de saúde e intervenções terapêuticas baseadas em práticas 

científicas (Lackland et al, 2014).  

 

 

2.1.3 Óbitos por doença cerebrovascular segundo assistência hospitalar  

 

 

A eficácia da prevenção e tratamento da doença cerebrovascular começa 

com o seu reconhecimento como emergência médica (Dávalos, et al. 1999). No 

Brasil, é considerada uma doença negligenciada (Lotufo, et al. 2005) e a falta de 

conscientização como emergência pode ser verificada pela demora em procurar 

ajuda médica imediata (Leopoldino, et al. 2003). 
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Entre 1979 a 2004, a proporção de óbitos ocorridos dentro dos 

equipamentos de saúde do Brasil por doenças cerebrovasculares aumentou 

(Ministério da Saúde, 2017), enquanto a proporção de óbitos hospitalares 

declinou em algumas regiões nos Estados Unidos (Feudtner, et al. 2006). Em 

razão da DCV ser um problema de saúde pública e requerer tratamentos agudos 

e complexos, espera-se que a grande maioria dos óbitos por essa doença ocorra 

dentro dos serviços de saúde. Ainda assim, entre 1990-2015 mais de 15,0% dos 

óbitos por DCV que ocorreram no maior estado do Brasil, São Paulo, não tiveram 

assistência hospitalar (Ministério da Saúde, 2017).  

Manifestações clínicas da doença cerebrovascular ocorrem de forma 

súbita e inesperada, demandando socorro imediato e atendimento hospitalar 

(Cohen, et al. 2006). Sendo assim, óbitos por doença cerebrovascular que 

ocorridos em outros locais, como em domicílio ou via pública, podem refletir 

dificuldades no acesso aos serviços de saúde. 

Estudos sobre a mortalidade por DVC segundo assistência hospitalar são 

necessários para que se conheçam os fatores que favorecem ou dificultam sua 

distribuição por tipo de assistência prestada imediatamente anterior ao óbito. 

Estudo realizado no Paraná, sul do Brasil, encontrou desigualdades no acesso 

ao hospital no momento do óbito por doença cerebrovascular, segundo variáveis 

socioeconômicas (Furukawa, et al. 2011).   

Óbitos por doenças cerebrovasculares fora dos hospitais também podem 

ser mais frequentes na população idosa (Furukawa, et al. 2011), ou ainda por 

solicitação de familiares para não proceder a técnicas de reanimação (CDC, 

2006), indicando que morrer no domicílio foi opção do paciente ou dos familiares 

(Furukawa, et al. 2011). Por outro lado, doenças que se configuram como 

emergência médica, a exemplo da doença cerebrovascular podem exigir mais 

hospitalizações, elevando a morbimortalidade hospitalar (Cohen, et al. 2006).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar desfechos epidemiológicos da Doença Cerebrovascular no estado de 

São Paulo, Brasil. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar a magnitude, tendência e variação sazonal da mortalidade por doença 

cerebrovascular em adultos jovens residentes no município de São Paulo, no 

período de 1996-2015; 

- Analisar a magnitude, tendência e variação sazonal da incidência de 

hospitalização por doença cerebrovascular e ataque isquêmico transitório em 

adultos jovens residentes no município de São Paulo, no período de 2008-2017; 

- Analisar os fatores demográficos, socioeconômicos e clínicos, que influenciam 

a falta de assistência hospitalar nos óbitos por doença cerebrovascular no 

Estado de São Paulo, nos períodos de 1996-1998 e 2013-2015. 
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4. MÉTODO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de estudo ecológico com utilização de microdados oficiais de 

mortalidade e hospitalização por Doença Cerebrovascular (DCV) provenientes, 

respectivamente, do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). 

Ambos os sistemas estão incluídos nos bancos de dados do Ministério da Saúde 

do Brasil, disponível no site do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

(www.datasus.gov.br).  

 

 

4.2 LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 

 

 

As unidades de análise selecionadas para este estudo foram: município 

de São Paulo (primeiro manuscrito) e estado de São Paulo (segundo 

manuscrito). O estado de São Paulo apresenta população estimada em 45 

milhões de habitantes (IBGE, 2010) e corresponde ao terceiro estado do Brasil 

com menor mortalidade pelo Acidente Vascular Cerebral, não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico (Ministério da Saúde, 2018). O estado está dividido 

em 644 municípios (com 33 milhões de habitantes) e a cidade de São Paulo (com 

12 milhões de habitantes), capital do estado.  

Por sua vez, o município de São Paulo, cidade mais populosa do Brasil, 

concentra 5,7% de todos os óbitos e 5,2% das hospitalizações por DCV do país 

(Ministério da Saúde, 2018). Sua população tem 5,5 milhões de habitantes com 

idade entre 20 e 49 anos (49,1% da população do estado de São Paulo), com 

cobertura de plano de saúde de 28,0% para a população com idade entre 19-64 

anos (IBGE, 2010). Além disso, as informações de saúde são consideradas 

como tendo boa qualidade (Laurenti, et al. 2004; Braz, et al. 2013). 



27 
 

Os dados dos óbitos da cidade de São Paulo corresponderam ao período 

entre 01 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2015 (a partir de 1996 as 

declarações de óbito passaram a ser codificadas utilizando-se a CID-10), 

enquanto os dados das hospitalizações compreenderam o período de 01 de 

março de 2008 a 30 de novembro de 2017 (em 2008, houve implantação da nova 

tabela unificada de procedimentos, medicamentos e órteses e próteses e 

materiais especiais do Sistema Único de Saúde ocasionando perda de dados 

sobre internações hospitalares do Brasil referente ao mês de janeiro de 2008). 

Além disso, os dados dos óbitos do estado de São Paulo, corresponderam ao 

período de 01 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1998 e 01 de janeiro de 

2013 a 31 de dezembro de 2015. 

 

 

4.3 DADOS DOS ÓBITOS, HOSPITALIZAÇÕES E POPULAÇÃO 

 

 

A faixa etária para definição de DCV em adultos jovens tem sido variável. 

Alguns estudos prévios estabeleceram idades mínimas entre 11 e 15 anos 

(Zétola, et al. 2001) e limite máximo para idade entre 45 e 49 anos (Smajlović, et 

al. 2015, Maaijwee, et al. 2014). Para o objetivo primário desse estudo, foram 

levantados dados sobre óbitos e hospitalizações por DVC em indivíduos com 

idade entre 20 e 49 anos.  

Foram incluídos todos os óbitos e internações hospitalares cuja causa 

básica do óbito ou diagnóstico principal da admissão hospitalar foi Doença 

Cerebrovascular identificada pelos seguintes códigos da Classificação 

Internacional de Doenças, 10ª Revisão (CID-10): hemorragia intracraniana: I60; 

hemorragia subaracnóide: I61; outras hemorragias intracranianas não 

traumáticas: I62; infarto cerebral: I63; acidente vascular cerebral não 

especificado como isquêmico ou hemorrágico: I64; oclusão e estenose de 

artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral: I65; oclusão e 

estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral: I66; outras 

doenças cerebrovasculares: I67; transtornos cerebrovasculares em doenças 

classificadas em outra parte: I68; sequela de doenças cerebrovasculares: I69. 
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Para os dados de hospitalizações também foi incluído o Ataque Isquêmico 

Transitório: G45 (LECOFFRE, et al. 2017). 

Não foram consideradas internações hospitalares em hospitais privados 

custeados diretamente pelo paciente ou pelo sistema suplementar de saúde 

(convênios e seguros de saúde) que por sua vez não têm seus dados registrados 

pelo SIH/SUS.  

Os óbitos foram extraídos do SIM que recebe, processa, confere a 

consistência e validade sobre a causa básica da morte registrada na Declaração 

de Óbito (DO) e disponibiliza a informação de mais de 96% (Adami, et al. 2016) 

dos óbitos ocorridos no Brasil. A partir desse sistema, tornou-se possível captar 

dados sobre mortalidade de forma abrangente. Dentre os benefícios do SIM, 

pode-se citar: produção de estatísticas de mortalidade; construção dos 

indicadores de saúde; e análises estatísticas, epidemiológicas e 

sociodemográficas. 

As hospitalizações foram provenientes do SIH/SUS que registra mais de 

85% (Adami, et al. 2016) das internações de pessoas que procuram hospitais, e 

recebe informações de 7.161 hospitais públicos e privados com vínculo no SUS 

(Machado, et al. 2016), além de incluir 92,3% das unidades de saúde do Brasil 

(Ministério da Saúde, 2016). Esse sistema tem por finalidade registrar os 

atendimentos provenientes de hospitalizações financiadas pelo SUS, e a partir 

deste procedimento, gerar relatórios para que os gestores possam fazer os 

pagamentos para os estabelecimentos de saúde (Ministério da Saúde, 2018). 

O número de habitantes por município, segundo faixa etária e sexo, foi 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e é 

originário da contagem da população realizada em 1996, dos censos 

demográficos realizados em 1991, 2000 e 2010. Para os demais anos, foram 

utilizadas as estimativas intercensitárias realizadas pela Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (SEADE).  
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4.4 BANCO DE DADOS 

 

 

Os microdados dos óbitos e hospitalizações foram extraídos por meio do 

sistema de transferência de arquivos fornecido pelo DATASUS. Este serviço é 

mantido pelo Ministério da Saúde do Brasil e teve seu início com o registro 

sistemático de dados de mortalidade (Estatísticas Vitais). O sistema também 

permite tabulações sobre os dados de nascidos vivos, procedimentos 

ambulatoriais, internações hospitalares, estabelecimentos de saúde, saúde da 

família, câncer, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), imunização, 

acidentes de trabalho, violências e acidentes. 

Os dados dos óbitos por doença cerebrovascular foram obtidos dos 

atestados de óbitos que disponibiliza informações sobre a causa básica da morte 

codificada de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) a 

partir de 1996. Os dados das hospitalizações foram obtidos por meio das 

informações contidas na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) que 

apresenta informações sobre o diagnóstico de admissão hospitalar também 

codificado pela CID-10.  

Para consulta dos dados foram utilizados os programas TABNET e 

TABWIN. Esses tabuladores foram desenvolvidos para realização de tabulações 

sobre arquivos .DBF. Em seguida os arquivos foram expandidos para versão 

.XLS e as variáveis selecionadas para este estudo foram categorizadas no 

Microsoft Excel. Os dados foram coletados por dois pesquisadores 

independentes, treinados para essa tarefa, para identificar possíveis 

discrepâncias. 

 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 

Para o primeiro manuscrito, foram usadas as variáveis relacionadas aos 

óbitos e hospitalizações: “sexo” (masculino e feminino); “idade” (com intervalos 
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de quinze anos); “tipos de DCV” (hemorrágico [I60-I62], isquêmico [I63], não 

especificado como isquêmico ou hemorrágico [I64], e outros [I65-I69]). 

Para o segundo manuscrito, utilizou-se as seguintes variáveis: “falta de 

assistência hospitalar” (Ter ou não ter recebido atendimento hospitalar no 

momento anterior ao óbito); “sexo” (masculino e feminino); “idade” (<20 anos, 

20-49 anos, 50 anos e mais); “Raça/cor” (branca, preta, parda, amarela e 

indígena); “estado civil” (solteiro, casado, viúvo e separado judicialmente); 

“Município de residência” (município de São Paulo e outros municípios); 

“assistência médica” (sim e não); “tipo de doença cerebrovascular” (Acidente 

Vascular Cerebral hemorrágico [AVCh] e outros tipos de DCV). As informações 

ignoradas ou em branco foram consideradas como missing. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para a análise do primeiro manuscrito foram construídas as séries 

temporais da mortalidade e hospitalizações por tipos de DCV, segundo sexo 

(masculino e feminino), faixa etária (com intervalos de quinze anos) e tipos da 

doença cerebrovascular, segundo características patológicas da doença 

(hemorrágico [I60-I62], isquêmico [I63], não especificado [I64], e outros tipos 

[I65-I69]). Também foram analisadas as tendências para a forma isquêmica da 

DCV agrupando os códigos I63 e I64 e Ataque Isquêmico Transitório (G45) de 

acordo com recomendações de Lecoffre et al. (2017).  Esse procedimento 

garantiu número suficiente de casos e propiciou maior estabilidade às análises. 

As taxas de mortalidade e de hospitalização por DCV foram calculadas 

por 100.000 habitantes, brutas e padronizadas pelo método direto, por sexo e 

tipos da DCV. Além disso, também foram calculadas a mortalidade e incidência 

de hospitalização proporcional. Para a mortalidade, utilizou-se dois intervalos de 

tempo de 10 anos consecutivos (1996-2005 e 2006-2015), enquanto para 

morbidade utilizou-se um período de tempo de 10 anos (2008-2017). Para o 

procedimento de padronização, considerou-se como padrão a distribuição 

porcentual da população mundial fornecida pela Organização Mundial da Saúde 

entre 2000-2025 (Ahmad, et al. 2001), como estimativa para a distribuição da 
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população mundial de 2015. Esse procedimento foi realizado com o intuito de 

garantir a comparação dos resultados com estudos anteriores relativos a outras 

populações.  

Para avaliar a qualidade das informações coletadas foi calculada a 

proporção de óbitos e hospitalizações por causas mal definidas (CID-10 - código 

R00-R99), nesse grupo etário, de acordo com o ano. Para as séries histórias, 

1996-2015 para os óbitos e 2008-2017 para as hospitalizações, a média dessas 

proporções na cidade de São Paulo foram de 2,31% e 1,11%, respectivamente 

(Figura 4.6) (Ministério da Saúde, 2018).  

Para análise de tendências seguiu-se indicações metodológicas 

apresentadas por Antunes e Alves (2015). Assim, foi utilizado o modelo de 

regressão de Prais-Winsten, que permite efetuar correção de autocorrelação de 

primeira ordem na análise de séries de valores organizados no tempo. A variável 

dependente foi o logaritmo das taxas, e a variável independente, os anos da 

série histórica. Também foi calculado o Annual Percent Change (APC) das taxas 

padronizadas por idade, como sugerido por Antunes e Waldman (2002). 

O processo de modelagem incluiu transformação das taxas padronizadas 

em uma função logarítmica de base 10 e empregou-se o teste de Durbin-Watson 

para dimensionar existência de autocorrelação de primeira ordem da série 

temporal composta pelas taxas anuais, bem como para verificar se a correlação 

efetuada era compatível com a hipótese de resíduos de regressão com 

distribuição aleatória. Em seguida foram calculadas as taxas de crescimento ou 

declínio anual (APC), segundo sexo, faixas etárias e tipos da doença com os 

respectivos intervalos de confiança (IC 95%). Este procedimento possibilitou 

classificar a tendência temporal da doença cerebrovascular em crescente, 

decrescente ou estacionária, sendo considerada estacionária a tendência cujo 

coeficiente de regressão não foi significantemente diferente de zero (p > 0,05). 

Para facilitar a visualização das tendências, reduzimos o ruído branco nos 

gráficos das séries históricas, mediante a técnica de médias móveis centrais de 

ordem 3 para as tendências e ordem 5 para a sazonalidade (Perea, et al. 2018).  

Para modelar a sazonalidade foram utlizadas medidas mensais para os 

óbitos (240 meses) e hospitalizações (117 meses). Para medidas mensais, os 

meses do calendário foram numerados sequencialmente (Arias, et al. 2016). O 
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teste de hipóteses para sazonalidade foi realizado utilizando-se a equação de 

regressão de Prais-Winsten como sugerido por Antunes e Waldman (2007): 

 

𝑌(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 × 𝑡 + 𝑏2 × 𝑐𝑜𝑠
2𝜋

12
+ 𝑏3 × 𝑠𝑒𝑛

2𝜋

12
+ 𝑏4 × 𝑐𝑜𝑠

4𝜋

12
+ 𝑏5 × 𝑠𝑒𝑛

4𝜋

12
+ 𝜀 

 

Essa decomposição usa um componente para indicar tendência e outro 

para sazonalidade. Na Fórmula, Y (t) é a medida da morbimortalidade para cada 

mês e t é a numeração sequencial dos momentos de tomada da medida (nesse 

caso, meses do ano), b0 corresponde à interseção entre a reta e o eixo vertical 

no momento inicial e o valor de b1 corresponde à inclinação da reta, π é a 

conhecida constante 3,14 e 12 é uma constante. Os coeficientes (b2 e b3) 

correspondem ao primeiro harmônico da variação sazonal (“saliência” mais 

elevada da curva), enquanto b4 e b5 correspondem ao segundo harmônico 

("saliência" menos elevada). A variação sazonal foi considerada significante se 

um ou mais dos coeficientes b3 e b5 (relativos ao seno) e b3 e b4 (relativos ao 

cosseno) do termo sazonal fossem estatisticamente diferentes de zero (p<0,05).  

Para análise do segundo manuscrito, a população de estudo foi 

constituída pelos óbitos por doença cerebrovascular de residentes do estado de 

São Paulo. Ter ou não ter recebido atendimento hospitalar foi a variável principal 

do estudo. A falta de assistência hospitalar foi considerada quando os óbitos por 

doenças cerebrovasculares ocorreram fora do hospital, por exemplo, nos 

domicílios, nos locais de trabalho ou em via pública. Como variáveis explicativas, 

foram considerados: sexo, idade, raça/cor da pele, estado civil, escolaridade, 

município de residência, município de ocorrência, ter ou não recebido assistência 

médica e tipos de doença cerebrovascular. 

As variáveis explicativas foram expressas por meio de frequências 

absolutas e proporções, sendo categorizadas de acordo com a classificação 

estabelecida pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Brasil. 

“Raça/cor” – branca, preta, parda, amarela e indígena; “estado civil” – solteiro, 

casado, viúvo e separado judicialmente; “Município de residência” – município 

de São Paulo e outros municípios; “assistência médica” – sim e não; “tipo de 

doença cerebrovascular” – Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCh) e 
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outros tipos de DCV. As informações do tipo ignoradas ou em branco foram 

consideradas como missing. 

Para analisar a associação entre as variáveis explicativas e óbitos por 

DCV sem assistência hospitalar realizou-se modelo de regressão de Poisson 

estimando as seguintes medidas: Risco Relativo (RR) com intervalo de 95% de 

confiança (IC95%), valor de p e o valor do coeficiente de determinação do 

modelo (r²). Em seguida foi realizada análise secundária considerando a relação 

entre as mesmas variáveis explicativas e mortes por DCV sem assistência 

hospitalar discriminando pelo subtipo AVCh (I60-I62) que representa a forma 

aguda mais letal da doença cerebrovascular (Faigle, et al. 2016).  

Para construção do modelo ajustado, foram incluídas todas as variáveis 

que apresentaram na análise não ajustada p valor < 0,20. O modelo ajustado 

para o ano 1996-1998 incluiu as variáveis “sexo, idade, raça/cor, estado civil, 

município de residência, assistência médica e tipos de DCV” enquanto o 

processo de modelagem final do período entre 2013-2015 incluiu “raça/cor, 

estado civil, município de residência, assistência médica e tipos de DCV”. O 

modelo ajustado da análise secundária (somente os óbitos por AVCh) do período 

compreendido entre 1996-1998 considerou as seguintes variáveis: sexo, idade, 

raça/cor, estado civil, município de residência e assistência médica. O processo 

de modelagem ajustada dos anos 2013-2015 incluiu as variáveis: sexo, idade, 

raça/cor, estado civil, município de residência e assistência médica. Todas as 

análises foram realizadas utilizando-se o programa STATA 15.1 (College Station, 

TX, 2018). 

 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

O presente estudo envolve apenas a descrição e análise de dados 

secundários: de população, obtidos pelo recenseamento geral de população, de 

óbitos, coletados junto ao Sistema de Informações sobre Mortalidade, e de 

internações hospitalares, informados pelo Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS.  
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Todas essas fontes de informação são de domínio público. Não foram 

coletadas informações adicionais que não sejam de livre acesso. Em especial, 

nenhuma informação com identificação individual foi obtida para a realização 

deste estudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, através do parecer 

Nº: 2.865.529 (CAAE: 94920618.                     1.0000.5421). 

 

 

Figura 4.6: Proporção de mortes por causas mal definidas em adultos jovens, 
1996-2015 (A); Proporção de hospitalização por causas mal definidas em adultos 
jovens, 2008-2017 (B). Cidade de São Paulo, Brasil.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Manuscrito 1 

 

Tendência e variação sazonal da mortalidade e incidência de 

hospitalização por doença cerebrovascular em adultos jovens residentes 

na cidade de São Paulo, Brasil 

 

Resumo 

  

Objetivo: avaliar a magnitude, tendência e variação sazonal da doença 
cerebrovascular em adultos jovens residentes no município de São Paulo, no 
período de 1996-2015, para a mortalidade, e no período de 2008-2017 para a 
incidência de hospitalização. Método: estudo de séries temporais com utilização 
de dados oficiais de mortalidade e hospitalização por DCV provenientes dos 
Sistemas de Informações em Saúde do Brasil. Foram construídas as séries 
temporais padronizadas para população mundial pelo método direto, segundo 
sexo, idade e tipos da DCV. Para a mortalidade, utilizou-se dois intervalos de 
tempo de 10 anos consecutivos (1996-2005 e 2006-2015). Foi utilizado o modelo 
de regressão de Prais-Winsten, obtendo o Annual Percent Change (APC). A 
tendência e variação sazonal foram consideradas significantes se um ou mais 
dos coeficientes fossem estatisticamente diferentes de zero (p<0.05). 
Resultados: Ocorreram 13.129 óbitos e 17.972 hospitalizações. Quando 
analisadas conjuntamente, a mortalidade por DCV apresentou tendência 
decrescente (APC -4,94% entre 1996-2005 e APC -3,17% entre 2006-2017). 
Mulheres tiveram redução da mortalidade por DCV durante todo o período (1996-
2005; APC: -4,29% e 2006-2015; APC: -4,57%), enquanto homens 
apresentaram redução da mortalidade por DCV somente na primeira década do 
estudo (1996-2005; APC= -5,71%). A tendência de hospitalização foi 
estacionária, sem diferenças segundo sexo e faixa etária. A morbimortalidade 
por DCV no mês mais frio (junho) do ano foi 11,5% mais elevada, em média 
durante o período 1996-2015 e 2008-2017, em comparação com o período mais 
quente, no mês de dezembro (p<0,05). Conclusão: a tendência da mortalidade 
por Doença Cerebrovascular em adultos jovens declinou durante 1996-2015, 
com variação segundo sexo, idade e tipos da DCV, enquanto a incidência de 
hospitalização permaneceu estacionária durante 2008-2017. Além disso, 
verificamos variação sazonal significante, com maior morbimortalidade por 
doença cerebrovascular em adultos jovens na cidade de São Paulo, no período 
mais frio do ano. 
 
Palavras-chave: Mortalidade. Incidência. Acidente Vascular Cerebral. Adulto 
jovem. 
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Abstract:  

 

Objective: to evaluate the magnitude, trend and seasonal variation of 
cerebrovascular disease in young adults living in the city of São Paulo of mortality 
in the period 1996-2015, and the incidence of hospitalization in the period 2008-
2017. Methods: This is a time-series study using official data on mortality and 
hospitalization for CVD from the Brazilian Health Information System. Time series 
were standardized for the world population by the direct method, according to 
sex, age and types of CVD. For mortality, two time intervals of 10 consecutive 
years (1996-2005 and 2006-2015) were used. The Prais-Winsten regression 
model was used and the Annual Percent Change (APC) was calculated. The 
trend and seasonal variation was considered significant if one or more of the 
coefficients were statistically different from zero (p <0.05). Results: There were 
13,129 deaths and 17,972 hospitalizations. When analyzed together, CVD 
mortality showed a decreasing trend (APC -4.94% between 1996-2005 and APC 
-3.17% between 2006-2017). Women had a reduction in CVD mortality over the 
whole period (1996-2005, APC: -4.29% and 2006-2015, APC: -4.57%), while 
men had a reduction in CVD mortality only in the first decade of the study (1996- 
2005; APC = -5.71%). The trend of hospitalization was stationary, with no 
differences according to gender and age group. The CVD morbidity and mortality 
in the coldest months (June) of the year was 11.5% higher, on average during 
the period 1996-2015 and 2008-2017, compared to the hottest period in 
December (p <0.05). Conclusion: The trend of mortality due to cerebrovascular 
disease in young adults declined during 1996-2015, with variation according to 
gender, age and types of CVD, while the incidence of hospitalization remained 
stationary during 2008-2017. In addition, we found a significant seasonal 
variation, with higher morbidity and mortality due to cerebrovascular disease in 
young adults in the city of São Paulo, during the coldest period of the year. 
 
Keywords: Mortality. Incidence. Stroke. Young adults. 
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Introdução 

 

As Doenças Cerebrovasculares (DCV) são um grupo heterogêneo de 

doenças que se manifestam como déficits neurológicos, sem outra causa 

aparente que não a origem vascular1. Por ano, aproximadamente 6,5 milhões de 

pessoas morrem por DCV no mundo, e 100.000 mortes ocorrem no Brasil. Em 

muitos países, inclusive no Brasil, a DCV é considerada de modo menos 

prioritário que outros agravos, apesar de seu impacto para a saúde pública2,3. 

As DCV em adultos jovens compreendem entre 5% e 15% de todas as 

DCV que ocorrem na população e, apesar do risco em indivíduos jovens ser 

baixo4, se constitui em uma das principais causas de incapacidade em adultos 

em idade produtiva1.  

Estudos prévios demonstraram declínio das taxas de mortalidade por 

DCV na população dos Estados Unidos a partir do início do século 205. Também 

houve declínio em outros países desenvolvidos e em desenvolvimento6-9. No 

Brasil, a redução foi observada pela primeira vez na cidade de São Paulo a partir 

da década de 198010. 

Apesar da redução da mortalidade por DCV, a incidência dessa doença 

em adultos de 15-44 anos vem aumentando4,11,12,13, como também o aumento 

da prevalência de fatores de risco, como diabetes, hipertensão, e dislipidemias 

entre populações mais jovens do mundo14,15. Uma revisão sistemática sobre 

incidência de Doenças Cerebrovasculares em populações mais jovens mostrou 

resultados heterogêneos, com taxas padronizadas variando entre 6,14/100.000 

e 48,51/100.00016.  

Apesar do amplo número de estudos reportando queda da mortalidade 

por DCV7 e aumento da incidência por DCV em adultos jovens4, há lacuna de 

conhecimento sobre a mortalidade e incidência por tipos de DCV nesse grupo 

especifico de população nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Esses 

dados, por sua vez, são necessários para ajudar a defender o desenvolvimento 

de estratégias nacionais de controle da DCV para populações mais jovens, já 

que a maioria dos estudos sobre DCV realizados no Brasil foi publicada até 

201217, incluindo todos os tipos das DCV, ou com população de estudo muito 

específica4, limitando a generalização do estudo. Ademais, as tendências (de 
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óbitos e incidência) segundo sexo, idade e subtipos da doença ainda não estão 

bem estabelecidas. 

Para abordar a lacuna em relação às estimativas sobre a carga de DCV 

na população mais jovem, esse estudo teve como objetivo avaliar a magnitude, 

tendência e variação sazonal da doença cerebrovascular em adultos jovens 

residentes no município de São Paulo, no período de 1996-2015, para a 

mortalidade, e no período de 2008-2017 para a incidência de hospitalização. 

 

 

Método 

 

Tipo de estudo e unidade de análise 

 

Foi realizado estudo ecológico com delineamento de séries temporais18 

com utilização de microdados oficiais de mortalidade e hospitalização por 

Doenças Cerebrovasculares (DCV) provenientes, respectivamente, do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações Hospitalares 

do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Ambos os sistemas estão incluídos nos 

bancos de dados do Ministério da Saúde do Brasil, disponível no site do 

Departamento de Informática do SUS19. 

A unidade de análise selecionada para este estudo foi o município de São 

Paulo, cidade mais populosa do Brasil20 e com maior quantidade de óbitos e 

hospitalizações por DCV, concentrando 5,7% de todos os óbitos e 5,2% das 

hospitalizações por DCV do país19. Sua população tem 5,5 milhões de habitantes 

com idade entre 20 e 49 anos (49,1% da população do estado de São Paulo)21, 

suas informações de saúde são consideradas como tendo boa qualidade22. Em 

2016, ocupou a 3ª posição da menor mortalidade proporcional pela forma não 

especificada da DCV19. Os dados dos óbitos corresponderam ao período entre 

01 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2015 (a partir de 1996 as declarações 

de óbito passaram a ser codificadas utilizando-se a CID-10), enquanto os dados 

das internações hospitalares compreenderam o período de 01 de março de 2008 

a 30 de novembro de 2017 (em 2008, houve implantação da nova tabela 

unificada de procedimentos, medicamentos e órteses e próteses e materiais 
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especiais do Sistema Único de Saúde, ocasionando perda de dados sobre 

internações hospitalares do Brasil referente ao mês de janeiro de 2008).  

 

 

Dados de população, óbitos e hospitalizações 

 

A faixa etária para definição de DCV em adultos jovens tem sido variável. 

Alguns estudos prévios estabeleceram idades mínimas entre 11 e 15 anos23 e 

limite máximo para idade entre 45 e 49 anos15,24. Para este estudo, foram 

levantados dados sobre óbitos e internações hospitalares por DVC em indivíduos 

com idade entre 20 e 49 anos. Não foram considerados casos em indivíduos com 

≤ 20 anos por se enquadrarem em classificação diferente do nosso objetivo de 

estudo25.  

Foram incluídos todos os óbitos e internações hospitalares cuja causa 

básica do óbito ou diagnóstico principal na admissão hospitalar foi Doença 

Cerebrovascular identificada pelos seguintes códigos da Classificação 

Internacional de Doenças, 10ª Revisão, CID-10: I60 hemorragia intracraniana; 

I61: hemorragia subaracnóide; I62: outras hemorragias intracranianas não 

traumáticas; I63: infarto cerebral; I64: acidente vascular cerebral, não 

especificado como isquêmico e/ou hemorrágico; I65 oclusão e estenose de 

artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral; I66 oclusão e 

estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral; I67 outras 

doenças cerebrovasculares; I68: transtornos cerebrovasculares em doenças 

classificadas em outra parte, I69: sequela de doenças cerebrovasculares. 

Não foram consideradas internações hospitalares em hospitais privados 

custeadas diretamente pelo paciente ou pelo sistema suplementar de saúde 

(convênios e seguros de saúde) que por sua vez não têm seus dados registrados 

pelo SIH/SUS.  

Os microdados foram extraídos do serviço de transferência de arquivos 

fornecidos pelo DATASUS.  Para consulta dos dados foram utilizados os 

programas TABNET e TABWIN. Esses tabuladores foram desenvolvidos para 

realização de tabulações rápidas sobre arquivos .DBF em seguida os arquivos 

foram expandidos para versão .XLS e em seguida as variáveis que foram 
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selecionadas para este estudo foram categorizadas no Excel. Os dados foram 

coletados por dois pesquisadores independentes para identificar possíveis 

discrepâncias. Através deste banco de dados oficial de domínio público de 

informações de saúde no país, foram levantadas informações sobre as mortes e 

hospitalizações por DCV em adultos jovens utilizados neste estudo. 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade recebe, processa, confere 

a consistência e validade sobre a causa básica da morte registrada na 

Declaração de Óbito (DO) e disponibiliza a informação de mais de 96%17 dos 

óbitos ocorridos no Brasil. Para este estudo utilizamos as variáveis: sexo 

(masculino e feminino), idade (com intervalos de quinze anos), raça/cor (branca, 

preta, parda, amarela, indígena e sem informação), estado civil (solteiro, casado, 

outros, ignorado), escolaridade (nenhuma, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 11 anos, 

12 anos ou mais, sem informação), tipos de DCV (hemorrágico [I60-I62], 

isquêmico [I63], não especificado [I64], outros [I65-I69]). 

O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SIH/SUS) registra mais de 85%17 das internações de pessoas que procuram 

hospitais públicos e privados registrados no SUS e inclui 92,3%26 das unidades 

de saúde do Brasil. Na cidade de São Paulo o percentual de leitos hospitalares 

do SUS ultrapassa 80%27, representando 1,34 leitos / 1.000 habitantes (no 

Brasil, essa taxa é de 1,69 leitos / 1.000 habitantes)28. Para este estudo, foram 

utilizadas informações sobre a data de internação do paciente na unidade 

hospitalar por local de residência. Foram utilizadas as variáveis: sexo (masculino, 

feminino), idade (com intervalos de quinze anos), raça/cor (branca, preta, parda, 

amarela, indígena, sem informação), tipos de DCV (hemorrágica [I60-I62], 

isquêmica [I63], não especificada [I64], outros [I65-I69]), dias de permanência 

hospitalar (≤ 30 dias e > 30 dias) e morte hospitalar (sim e não). Também foram 

incluídas as internações hospitalares por Ataque Isquêmico Transitório (G45) 

durante o mesmo período (2008-2017)7. 

O número de habitantes por município, segundo faixa etária e sexo, foi 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)21 e é 

originário da contagem da população realizada em 1996, dos censos 

demográficos realizados em 1991, 2000 e 2010. Para os demais anos, foram 

utilizadas as estimativas intercensitárias realizadas pela Fundação Sistema 
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Estadual de Análise de Dados (SEADE)29. Neste estudo, não foi registrado 

nenhum óbito ou internação hospitalar com sexo e idade ignorados.  

 

 

Análise estatística 

 

Foram construídas as séries temporais da mortalidade e hospitalizações 

por tipos de DCV, segundo sexo (masculino e feminino), faixa etária (com 

intervalos de quinze anos) e tipos da doença cerebrovascular, segundo 

características patológicas da doença (hemorrágico [I60-I62], isquêmico [I63], 

não especificado [I64], e outros tipos [I65-I69]). Também foram analisadas as 

tendências para a forma isquêmica da DCV agrupando os códigos I63 e I64 e 

Ataque Isquêmico Transitório (G45) de acordo com recomendações de Lecoffre 

(2017)7. Esse procedimento garantiu número suficiente de casos e propiciou 

maior estabilidade às análises. 

As taxas de mortalidade e hospitalização por DCV foram calculadas por 

100.000 habitantes, brutas e padronizadas pelo método direto, por sexo e tipos 

da DCV. Além disso, também foram calculadas a mortalidade e incidência de 

hospitalização proporcional. Para a mortalidade, utilizou-se dois intervalos de 

tempo de 10 anos consecutivos (1996-2005 e 2006-2015), enquanto para 

morbidade utilizou-se um período de tempo de 10 anos (2008-2017). Para o 

procedimento de padronização, considerou-se como padrão a distribuição 

porcentual da população mundial fornecida pela Organização Mundial da Saúde 

entre 2000-202530, como estimativa para a distribuição da população mundial de 

2015. Esse procedimento foi realizado com o intuito de garantir a comparação 

dos resultados com estudos anteriores relativos a outras populações.  

Para análise de tendências seguiu-se indicações metodológicas 

apresentadas por Antunes e Cardoso (2015)18. Assim, foi utilizado o modelo de 

regressão de Prais-Winsten, que permite efetuar correção de autocorrelação de 

primeira ordem na análise de séries de valores organizados no tempo. A variável 

dependente foi o logaritmo das taxas, e a variável independente, os anos da 

série histórica. Também foi calculado o Annual Percent Change (APC) das taxas 

padronizadas por idade, como sugerido por Antunes e Waldman (2002)31. 
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O processo de modelagem incluiu transformação das taxas padronizadas 

em uma função logarítmica de base 10 e empregou-se o teste de Durbin-Watson 

para dimensionar existência de autocorrelação de primeira ordem da série 

temporal composta pelas taxas anuais, bem como para verificar se a correlação 

efetuada era compatível com a hipótese de resíduos de regressão com 

distribuição aleatória. Em seguida foram calculadas as taxas de crescimento ou 

declínio anual (APC), segundo sexo, faixas etárias e tipos da doença com os 

respectivos intervalos de confiança (IC 95%). Este procedimento possibilitou 

classificar a tendência temporal da doença cerebrovascular em crescente, 

decrescente ou estacionária, sendo considerada estacionária a tendência cujo 

coeficiente de regressão não foi significantemente diferente de zero (p > 0,05). 

Para facilitar a visualização das tendências, reduzimos o ruído branco nos 

gráficos das séries históricas, mediante a técnica de médias móveis centrais de 

ordem 3 para as tendências e ordem 5 para a sazonalidade32.  

Para modelar a sazonalidade utilizamos medidas mensais para os óbitos 

(240 meses) e hospitalizações (117 meses). Para medidas mensais, os meses 

do calendário foram numerados sequencialmente. O teste de hipóteses para 

sazonalidade foi realizado utilizando-se a equação de regressão de Prais-

Winsten como sugerido por Antunes e Waldman (2007)33: 

𝑌(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 × 𝑡 + 𝑏2 × 𝑐𝑜𝑠
2𝜋

12
+ 𝑏3 × 𝑠𝑒𝑛

2𝜋

12
+ 𝑏4 × 𝑐𝑜𝑠

4𝜋

12
+ 𝑏5 × 𝑠𝑒𝑛

4𝜋

12
+ 𝜀 

 

Essa decomposição usa um componente para indicar tendência e outro 

para sazonalidade. Na fórmula, Y (t) é a medida da morbimortalidade para cada 

mês e t é a numeração sequencial dos momentos de tomada da medida (nesse 

caso, meses do ano), b0 corresponde à interseção entre a reta e o eixo vertical 

no momento inicial e o valor de b1 corresponde à inclinação da reta, π é a 

conhecida constante 3,14 e 12 é uma constante. Os coeficientes (b2 e b3) 

correspondem ao primeiro harmônico da variação sazonal (“saliência” mais 

elevada da curva), enquanto b4 e b5 correspondem ao segundo harmônico 

("saliência" menos elevada). A variação sazonal foi considerada significante se 

um ou mais dos coeficientes b3 e b5 (relativos ao seno) e b3 e b4 (relativos ao 

cosseno) do termo sazonal fossem estatisticamente diferentes de zero (p<0,05). 
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Todas as análises foram realizadas no software estatístico Stata 15.1 (College 

Station, TX, 2018). 

 

 

Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(número do parecer: 2.865.529). 

 

 

Resultados 

 

Entre 1996 e 2015 ocorreram 13.129 óbitos por Doenças 

Cerebrovasculares em residentes na cidade de São Paulo, com idade entre 20-

49 anos, representando 11,4% dos óbitos por DCV em todas as idades e 5,0% 

de todos os óbitos nessa faixa etária. A maior proporção de óbitos ocorreu entre 

homens (50,3%), com idade ≥ 40 anos (70,1%) e foram classificados pela forma 

hemorrágica da Doença Cerebrovascular (70,1%).  Em média, a mortalidade 

padronizada em homens foi 10% maior que em mulheres (14,13/100.000 

habitantes e 12,34/100.000 habitantes, respectivamente), sendo a mortalidade 

proporcional entre mulheres 151% maior que entre homens (9,0% e 3,6%, 

respectivamente). A média da mortalidade para todos os tipos de DCV foi 

13,18/100.000 habitantes (IC 95%: 11,47 : 14,89) (dados não apresentados nas 

tabelas). 7 a cada 10 desses óbitos foram ocasionados pelo Acidente Vascular 

Cerebral hemorrágico (AVCh) (Tabela 1). 

Quando analisadas conjuntamente, a mortalidade por DCV apresentou 

tendência decrescente, embora a magnitude dessa redução tenha sido maior na 

primeira década do estudo (APC -5,02 % entre 1996-2005 e APC -3,25% entre 

2006-2017). A partir de 2009, a mortalidade por DCV passou a ser estacionária 

(APC: -1,87% IC 95%, -4,29% : 0,61%). Para a mortalidade específica por sexo, 

o risco de morte por DCV foi sempre maior entre homens, exceto entre 2009-
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2010, período em que ocorreu uma pequena deflexão na mortalidade entre 

homens. Ademais, mulheres tiveram redução da mortalidade por DCV durante 

os dois períodos de tempo (1996-2005; APC: -4,29% e 2006-2015; APC: -

4,57%), enquanto homens apresentaram redução da mortalidade por DCV 

somente na primeira década do estudo (1996-2005; APC: -5.71%), com 

tendência estacionária em período mais recente (2006-2015) (Tabela 2). A figura 

1 mostra a tendência temporal da mortalidade por DCV segundo sexo, faixa 

etária e tipo de DCV no período de 20 anos (1996-2015). 

Em relação à mortalidade por tipos da DCV em ambos os sexos, a 

tendência foi decrescente em ambos os períodos para as formas hemorrágicas 

(APC: -3,85% em 1996-2005; e APC: -2,26% em 2006-2015) e forma não 

específica da doença cerebrovascular (APC:-11,26% em 1996-2005; e APC:-

10,96% em 2006-2015). Entretanto, a mortalidade pela isquemia declinou 

somente entre 1996-2005 (APC: -25,20%) passando a ser estacionária no 

período seguinte. A mortalidade para os outros tipos da DCV, apresentou 

tendência crescente entre 1996-2005 (APC: 9,51%) e decrescente entre 2006-

2015 (APC: -6,21%).  

No período de 1996-2005, a mortalidade entre homens foi decrescente 

para as formas hemorrágicas, isquêmica e não especifica da DCV (APC: -4,90%, 

-25,12% e -11,18%, respectivamente) e crescente para outros tipos de DCV 

(APC: 11,52%). Entretanto, entre 2006-2015 a mortalidade passou a ser 

estacionária para todas as formas da DCV (hemorrágica [APC: -0,83%], 

isquêmica [APC: 0,95%] e outros tipos [APC: -5,79%]) exceto para a forma 

indeterminada que continuou decrescente (APC: -10,43%) (Tabela 2). 

No período de 1996-2005, a mortalidade entre mulheres também foi 

decrescente para as formas hemorrágicas, isquêmica e indeterminada (APC: -

2,84%, -26,36% e -11,24%, respectivamente) e estacionária para outros tipos de 

DCV. Entre 2006-2015 a mortalidade manteve o comportamento das tendências 

para as formas hemorrágica (APC: -3,66%), isquêmica (APC: -4,16%), 

indeterminada (-11,19%) e outros tipos da DCV (Tabela 2). 

A mortalidade por doença cerebrovascular também apresentou diferenças 

importantes segundo as faixas etárias analisadas. Quando analisadas em ambos 

os sexos, a mortalidade por DCV entre 20-34 anos foi estacionária durante 

ambos os períodos enquanto entre 35-49 anos foi sempre decrescente (1996-
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2005; APC: -5,04% e 2006-2015; APC: -3,70%). Para homens, a mortalidade 

reduziu em todas as idades (APC de 20-34 anos: -5,83% e APC de 35-49 anos: 

-5,69%) durante 1996-2005, permanecendo estacionária durante 2006-2015. 

Para as mulheres, a mortalidade reduziu somente entre 35-49 anos em ambos 

os períodos (1996-2005; APC: -4,37% e 2006-2015; APC: -4,96%) enquanto 

entre mulheres de 20-34 anos a mortalidade foi estacionária (Tabela 2).  

Entre 2008-2017 ocorreram 17.972 hospitalizações por Doenças 

Cerebrovasculares, representando 17,9% de todas as internações por DCV e 

0,70% de todas as admissões hospitalares nessa faixa etária (1,20% excluindo 

hospitalizações relacionadas à gravidez, parto e puerpério). A maior proporção 

de internações ocorreu entre mulheres (51,3%), com idade ≥ 40 anos (63,8%), 

cor da pele branca (38,2%), a grande maioria apresentou < 30 dias de 

permanência hospitalar (92,3%) e classificados pela forma indeterminada da 

Doença Cerebrovascular (DCV) (46,7%). A letalidade hospitalar foi de 14,5%. 

Em média, a incidência de hospitalização proporcional foi aproximadamente 

100% maior entre homens do que entre mulheres (1,11% e 0,56%, 

respectivamente). A média da incidência de hospitalização para todos os tipos 

de DCV foi 32,37/100.000 habitantes (IC 95%: 29,65 : 35,08). Aproximadamente 

3 a cada 10 internações foram ocasionados pelas formas hemorrágicas da DCV 

(Tabela 1). 

Durante 2008-2017 ocorreram 1.184 internações pelo Ataque Isquêmico 

Transitório. A média da incidência de internação hospitalar foi de 2,13/100.000 

habitantes. As incidências aumentaram entre homens, mulheres e em ambas as 

faixas etárias, exceto entre 25-29 anos.  

As tendências das incidências de hospitalização por DCV segundo sexo 

e faixas etárias foram semelhantes. Quando analisadas conjuntamente, a 

incidência de hospitalização por DCV foi estacionária, entre homens e mulheres, 

e entre grupos etários (para homens e mulheres) (Tabela 3). A incidência de 

hospitalização por Ataque Isquêmico Transitório (AIT) também apresentou 

tendência estacionária para ambos os sexos e faixas etárias. Por sua vez, os 

homens com idade entre 20-34 anos foram os únicos em que a hospitalização 

por AIT aumentou (APC: 7,69%) (Tabela 3). 

A variação sazonal da mortalidade e morbidade hospitalar foi exibida 

graficamente e avaliada quantitativamente, ajustando os coeficientes dos valores 
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estimados com os valores observados. Mesmo com a redução da mortalidade 

observada, a morbimortalidade por DCV em adultos jovens nos meses mais frios 

do ano (meio do ano) foi 11,5% mais elevada, em média durante o período 1996-

2015 e 2008-2017, em comparação com o período mais quente, no mês de 

dezembro (p<0,05) (Figura 2 e Tabela 4).  

 

 

Discussão 

 

A mortalidade por Doença Cerebrovascular (DCV) em adultos jovens teve 

tendência decrescente na cidade de São Paulo entre 1996-2015. No entanto, o 

declínio anual foi menor no segundo período (2006-2015) que no primeiro (1996-

2005). Além disso, a mortalidade por DCV se estabilizou a partir de 2009. Foram 

identificadas diferenças nas tendências entre subgrupos, com declínio mais 

acentuado entre as mulheres e nos adultos jovens com idade mais avançada. O 

declínio da mortalidade por DCV em adultos jovens também foi descrito nos 

Estados Unidos34,35, França7, Holanda9, Alemanha36, Suécia37 e no Brasil38,39,17. 

Esse declínio pode ser devido a três componentes: redução da incidência, 

mais e melhores tratamentos médicos e mudança no perfil das comorbidades 

associadas à doença cerebrovascular1. Embora a prevalência de fatores de risco 

para DCV em populações mais jovens esteja aumentando14, a melhora da 

atenção secundária e a criação das Unidades de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC)40 têm sido reconhecidas como importantes estratégias para reduzir a 

letalidade39 e, consequentemente, a mortalidade17. A atenção terciária, nas 

unidades de reabilitação, pode reduzir a dependência funcional, melhorar a 

qualidade de vida e também reduzir a mortalidade41. São Paulo é a cidade mais 

populosa do país20, conta maior quantidade de estabelecimentos de saúde19 e 

apresenta um complexo regulatório que operacionaliza o acesso aos recursos 

de saúde pelas muitas demandas20, o que deve ter favorecido o declínio 

observado no período total. 

Diferenças no declínio da mortalidade por DCV entre os sexos, grupos 

etários e tipos da doença já haviam sido relatados para um período anterior42. 

Ainda assim, a magnitude da mortalidade por DCV em adultos jovens foi mais 



47 
 

elevada na cidade de São Paulo que Brasil como um todo19. Foi também mais 

elevada que em outros países, como a Alemanha43. Mesmo tendo havido 

declínio mais acentuado para homens, a mortalidade se estabilizou para os tipos 

hemorrágico e isquêmico da DCV a partir de 2006, enquanto para as mulheres 

a mortalidade continuou em declínio nesse mesmo período.  

As diferenças nas tendências da mortalidade entre homens e mulheres 

apontam um sinal de alerta para os homens, pois a magnitude da mortalidade é 

maior nesse grupo e, pela primeira vez no Brasil, identificou-se estabilização das 

tendências de mortalidade por DCV em geral e por tipos específicos da doença. 

Resultado diferente foi relatado na Alemanha, onde houve maior redução da 

mortalidade entre os homens comparado com as mulheres por DCV hemorrágica 

e isquêmica entre 1998 e 201544. No entanto, esse estudo avaliou todos os 

óbitos, sem o recorte etário em adultos jovens, e é possível que haja diferenças 

quanto à distribuição de fatores de risco e efetividade dos tratamentos entre os 

grupos etários. 

A estabilização da mortalidade a partir de 2009 para todos os tipos de 

DCV em ambos os sexos, pode ser devida, em parte, à falta de conhecimento 

sobre a doença. Estudo de base populacional45 avaliou 814 indivíduos de quatro 

cidades do Brasil, incluindo São Paulo, e identificou 28 diferentes denominações 

em português para o termo “AVC”, 22,0% não reconheceram os sintomas de 

DCV e somente 34,6% dos entrevistados responderam corretamente o telefone 

de emergência medica nacional no Brasil (#192).  

Em relação à mortalidade pela forma hemorrágica da DCV, a tendência 

foi decrescente em ambos os períodos, sendo a variação percentual de declínio 

maior no primeiro período (1996-2005). No período posterior (2006-2015), a 

mortalidade declinou entre mulheres, enquanto permaneceu estável entre 

homens. Esse resultado diverge do estudo que avaliou a tendência da 

mortalidade por hemorragia intracraniana na Holanda e identificou redução da 

mortalidade em pessoas de 35-54 anos a partir de 200346. As tendências da 

mortalidade por DCV também variaram de acordo com a faixa etária. O declínio 

da mortalidade ocorreu entre indivíduos de 35-49 anos (ambos os sexos) durante 

1996-2015, enquanto a mortalidade permaneceu estacionária entre 2006-2015 

para homens de 20-49 e mulheres de 20-34 anos. Esses resultados divergem do 

que foi observado na Alemanha, onde a tendência foi de declínio para os dois 
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sexos durante 1980-2009, com variação anual mais acentuada para homens 

(APC: -2,9%) que para mulheres (APC: -2,3%). 

Apesar de um grande número de estudos publicados sobre a incidência 

de DCV em adultos jovens nas últimas 3 décadas, poucos estudos foram 

publicados desde 200915. Uma revisão sistemática sobre a incidência de DCV 

em adultos jovens publicada por Marini et al (2011)16 analisou 29 estudos 

incluindo 3.589 pacientes com menos de 45 anos de idade com primeiro episódio 

de acidente cerebrovascular entre 1980 e 2009, com resultados heterogêneos 

em termos de metodologia, e taxas padronizadas variando de 6,14 / 100.000 a 

48,51 / 100.000 pessoas-ano.  

As tendências da incidência de DCV não necessariamente acompanham 

as tendências de mortalidade47. Apesar do declínio na mortalidade entre 1996-

2015, as tendências da incidência de hospitalização por DCV em adultos jovens 

residentes no município de São Paulo permaneceram estáveis para homens e 

mulheres dos diferentes grupos etários entre 2008-2017. Esses resultados 

sinalizam favoravelmente para a assistência médica prestada ao paciente com 

a doença cerebrovascular, com maior sobrevida dos acometidos. Apesar do 

prognóstico em curto prazo no que se refere à mortalidade ser considerado mais 

favorável em pacientes jovens com DCV em comparação com os mais idosos, 

estudos longitudinais encontraram mortalidade cumulativa variando entre 9-

17%24. Por outro lado, a estabilização nas internações por DCV também pode 

ter contribuído para a estabilização da mortalidade no período mais recente 

(2006-2015). 

Apesar da magnitude das taxas de hospitalização do presente estudo 

serem maiores do que o observado para o Brasil como um todo, nossos 

resultados corroboram com Adami et al. (2016)17 que identificaram estabilidade 

na incidência de hospitalização em adultos jovens durante 2008-2012. Apesar 

disso, na cidade de Joinville, Brasil, a incidência de acidentes vasculares 

cerebrais isquêmicos aumentou entre os adultos jovens, durante 2005-20154. O 

aumento da incidência em adultos jovens também foi observado em outros 

países, como: França7 e Estados Unidos11,48. De maneira contrária, as 

hospitalizações cerebrovasculares em jovens diminuíram na Finlândia, exceto 

para os homens de 35 a 44 anos de idade, para os quais as internações 

aumentaram49. O aumento da incidência descrito nos estudos prévios pode ser 



49 
 

justificado pelos fatores de risco em adultos jovens a partir de 40 anos de idade 

começarem a se assemelhar aos observados em idosos na meia-idade14. 

Em relação ao Ataque Isquêmico Transitório, encontramos aumento na 

incidência de hospitalização somente para os homens com idade entre 20-34 

anos. Resultado similar foi descrito na Dinamarca50. Esse resultado também 

pode justificar a estabilização da tendência na mortalidade por DCV em homens 

a partir de 2006.   

Em relação à variação sazonal para mortalidade e morbidade hospitalar 

por DCV, identificamos que nos meses mais frios do ano (meio do ano) os 

valores foram significativamente maiores. Nossos resultados são confirmatórios 

com os resultados do estudo anterior51 que avaliou a associação temperatura 

média do ar e óbitos por DCV na população em geral da cidade de São Paulo 

entre 2002-2011 e identificou que a mortalidade pela forma hemorrágica da DCV 

foi 143% maior entre homens e 39% maior entre mulheres nos meses com 

baixas temperaturas médias.  

O presente estudo é o primeiro a avaliar a magnitude, tendência e 

variação sazonal por DCV em adultos jovens, utilizando dados oficiais de óbitos 

e internações do Ministério da Saúde do Brasil. Os dados obtidos dos sistemas 

de informação mantidos pelo Ministério da Saúde são considerados confiáveis, 

especialmente na cidade de São Paulo, de boa qualidade e completitude52. No 

entanto, estudos com base em dados dos sistemas de informação apresentam 

algumas limitações. O Sistema de Informações Hospitalares foi desenvolvido 

para o processamento de informações administrativas sobre as internações 

hospitalares na rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS) e privados 

credenciados ao SUS, não tendo como prioridade sua utilização em estudos 

epidemiológicos. Ademais, o SIH não diferencia internações primárias e 

reinternações, e não computa os dados da rede suplementar de saúde 

(convênios e seguros de saúde) ou internações custeadas privadamente, o que 

implica em possível subestimação da incidência de DCV53. 

Além disso, é preciso considerar uma limitação adicional do uso de dados 

secundários em estudos sobre mortalidade, pois há alguma imprecisão na 

identificação e registro da causa básica de morte. Apesar disso, deve-se 

ressaltar que os dados oficiais de internações e mortalidade constituem a melhor 
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informação disponível para o planejamento em saúde e a elaboração de políticas 

públicas. 

Conclui-se que a tendência da mortalidade por Doença Cerebrovascular 

em adultos jovens declinou na cidade de São Paulo durante 1996-2015. No 

entanto, no período de 2006 a 2015, a mortalidade passou a ser estacionária 

para o tipo isquêmico da doença, para homens de 20 a 49 anos e mulheres de 

20 a 34 anos. Para a incidência de hospitalização, a tendência permaneceu 

estacionária durante 2008-2017, para ambos os sexos e grupos etários. Além 

disso, houve variação sazonal significante, com maior morbimortalidade por 

doença cerebrovascular em adultos jovens na cidade de São Paulo, no período 

mais frio do ano. 
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Tabela 1. Mortalidade e Hospitalização por Doença Cerebrovascular (x 100.000 
habitantes), em indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, segundo características 
demográficas e clínicas. Cidade de São Paulo, Brasil. 1996-2015 e 2008-2017. 

Características demográficas e 
clinicas 

Óbitos 
(N) 

1996-2015 

Mortalidade anual 
(Mortalidade 
proporcional) 
1996-1998 

Mortalidade anual  
(Mortalidade proporcional) 

2013-2015 

Sexo    
Homens 6.599 21,42 (3,41%) 10,17 (3,98%) 
Mulheres 6.530 17,68 (9,44%) 7,78 (7,33%) 

Faixa etária (anos)    
20 – 24  294 1,79 (0,75%) 1,34 (1,13%) 
25 – 29 516 3,71 (1,34%) 2,13 (1,99%) 
30 – 34 1.041 7,26 (2,28%) 4,69 (3,76%) 
35 – 39  2.074 19,59 (5,20%) 7,50 (4,49%) 
40 – 44  3.779 36,36 (7,76%)  16,32 (6,62%) 
45 – 49 5.425 60,74 (9,66%) 26,99 (7,38%) 

 
Tipos de DCV 

  
 

       Hemorrágico (I60-I62) 9.206 12,61 (3,23%) 6,62 (3,74%) 
    Isquêmico (I63) 1.136 2,00 (0,51%) 1,23 (0,70%) 

       Não especificado (I64) 1.638 3,70 (0,91%) 0,56 (0,32%) 
   Outros (I65-I69) 1.149 1,11 (0,28%) 0,49 (0,28%) 
    
Total 13.129 19,43 (4,93%) 8,91 (5,03%) 

Características demográficas e 
clinicas 

Hospitalizaçõe
s  

(N) 
2008-2017 

Incidência anual  
(Incidência 

proporcional) 
2008-2010 

Incidência anual  
(Incidência proporcional) 

2015-2017 

 
Sexo 

   

Homens 8.757 33,36 (1,08%) 32,58 (1,17%) 
Mulheres 9.215 32,36 (0,57%) 30,00 (0,54%) 

 
Faixa etária (anos) 

   

20 – 24 808 9,30 (0,04%) 8,35 (0,03%) 
25 – 29 1.104 10,43 (0,05%) 12,31 (0,05%) 
30 – 34 1.777 16,71 (0,07%) 17,99 (0,08%) 
35 – 39 2.820 31,27 (0,12%) 28,09 (0,11%) 
40 – 44 4.598 57,27 (0,19%) 52,02 (0,19%) 
45 – 49 6.865 89,59 (0,27%) 84,98 (0,28%) 

 
Tipos de DCV 

   

        Hemorrágico (I60-I62) 5.161 9,87 (0,22%) 8,37 (0,20%) 
    Isquêmico (I63) 2.179 4,41 (0,10%) 3,57 (0,08%) 

        Não especificado (I64) 8.212 13,88 (0,31%) 16,19 (0,38%) 
    Outros (I65-I69) 2.420 4,64 (0,10%) 3,11 (0,07%) 
    
Total 17.972 32,81 (0,74%) 31,24 (0,74%) 

Características demográficas e 
clinicas 

AIT  
(N) 

Incidência anual 
2008-2010 

Incidência anual 
2015-2017 

 
Sexo 

 
  

Homens 545 1,88 2,41 
Mulheres 639 2,03 2,20 
 
Faixa etária (anos) 

 
  

20 – 24 65 0,54 0,92 
25 – 29 72 0,72 0,48 
30 – 34 125 1,00 1,57 
35 – 39 178 1,47 2,19 
40 – 44 269 3,10 3,49 
45 – 49 475 6,06 6,35 
    
Total  1.184 1,96 2,30 

Ataque Isquêmico Transitório (AIT).  
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Dados 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS - www.datasus.gov.br). Ministério da Saúde. Brasil.  
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Tabela 2. Tendência da mortalidade por tipos de Doença Cerebrovascular, em 
indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, segundo sexo e faixas etárias. Cidade de 
São Paulo, Brasil, 1996-2015. 
      
Tipos de DCV Mortalidade APC Tendência Mortalidade APC Tendência 

 Período de 1996-2005 Período de 2006-2015 

Total 16,4 
-5,02 

(-5,95 : -4,08) 
Decrescente 

10,0 
-3,25 

(-4,49 : -2,00) 
Decrescente 

Hemorrágico  11,2 
-3,85 

(-5,55 : -2,12) 
Decrescente 

7,2 
-2,26 

(-3,12 : -1,41) 
Decrescente 

Isquêmico  1,0 
-25,20 

(-33,44 : -15,94) 
Decrescente 

1,3 
-1,34 

(-4,08 : 1,49) 
Estacionária 

Não específico 2,5 
-11,26 

(-13,64 : -8,81) 
Decrescente 

0,9 
-10,96 

(-15,72 : -5,93) 
Decrescente 

Outros tipos 1,7 
9,51 

(0,83 : 18,95) 
Crescente 

0,6 
-6,21 

(-9,76 : -2,52) 
Decrescente 

Mortalidade 
homens   

  
 

  

Total 17,5 
-5,71 

(-6,45 : -4,96) 
Decrescente 

10,8 
-2,00 

(-4,60 : 0,67) 
Estacionária 

Hemorrágico  11,5 
-4,90 

(-6,30 : -3,49) 
Decrescente 

7,6 
-0,83 

(-2,89 : 1,28) 
Estacionária 

Isquêmico  1,3 
-25,12 

(-31,69 : -17,92) 
Decrescente 

1,4 
0,95 

(-4,33 : 6,52) 
Estacionária 

Não específico 2,9 
-11,18 

(-13,31 : -9,00) 
Decrescente 

1,1 
-10,43 

(-17,53 : -2,71) 
Decrescente 

Outros tipos 1,9 
11,52 

(3,79 : 19,82) 
Crescente 

0,7 
-5,79 

(-10,70 : -0,61) 
Estacionária 

Mortalidade 
mulheres  

  
0.0 

  

Total 15,4 
-4,29 

(-5,84 : -2,71) 
Decrescente 

9,2 
-4,57 

(-5,35 : -3,80) 
Decrescente 

Hemorrágico  11,0 
-2,84 

(-4,97 : -0,67) 
Decrescente 

6,8 
-3,66 

(-4,30 : -3,02) 
Decrescente 

Isquêmico  0,7 
-26,36 

(-38,34 : -12,05) 
Decrescente 

1,2 
-4,16 

(-7,98 : -0,18) 
Decrescente 

Não específico 2,1 
-11,24 

(-14,36 : -8,01) 
Decrescente 

0,8 
-11,19 

(-19,75 : -1,72) 
Decrescente 

Outros tipos 1,6 
7,69 

(-3,67 : 20,39) 
Estacionária 

0,6 
-5,56 

(-14,31 : 4,08) 
Estacionária 

Mortalidade 
por faixas 
etárias  

  

 

  

 
Homens  

  
 

  

20-34 3,78 
-5,83 

(-8,71 : -2,87) 
Decrescente 

2,61 
0,96 

(-3,06 : 5,15) 
Estacionária 

35-49 34,03 
-5,69 

(-6,66 : -4,72) 
Decrescente 

20,51 
-2,45 

(-4,93 : 0,10) 
Estacionária 

 
Mulheres  

  
 

  

20-34 3,71 
-2,22 

(-9,48 : 5,62) 
Estacionária 

2,54 
-2,17 

(-6,36 : 2,22) 
Estacionária 

35-49 29,55 
-4,37 

(-5,75 : -2,97) 
Decrescente 

17,29 
-4,96 

(-5,91 : -4,00) 
Decrescente 

 
Total (ambos)  

  
 

  

20-34 3,74 
-4,51 

(-9,33 : 0,58) 
Estacionária 

2,57 
-0,62 

(-3,80 : 2,67) 
Estacionária 

35-49 31,63 
-5,04 

(-5,87 : -4,19) 
Decrescente 

18,81 
-3,70 

(-4,84 : -2,56) 
Decrescente 

APC: Annual Percent Change (%); IC95% - intervalo de confiança 95%. Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM). Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS - www.datasus.gov.br). Ministério da 
Saúde. Brasil.  
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Tabela 3. Tendência da incidência de hospitalização por Doença 
Cerebrovascular e Ataque Isquêmico Transitório, em indivíduos 
com idade entre 20 e 49 anos, segundo sexo e faixas etárias. 
Cidade de São Paulo, Brasil, 2008-2017. 

DCV 
Hospitalização 

2008-2017 
APC 

2008-2017 
Tendência 
2008-2017 

DCV total (ambo os sexos) 32,37 
0,87 

(-3,74 : 5,70) 
Estacionária 

DCV total (Homens) 33,34 
1,60 

(-3,46 : 6,93) 
Estacionária 

DCV total (Mulheres) 31,49 
0,16 

(-4,21 : 4,72) 
Estacionária 

Hospitalização por DCV segundo 
sexo e faixas etárias   

 

Homens  
  

20-34 12,46 
3,52 

(-0,52 : 7,72) 
Estacionária 

35-49 58,43 
0,76 

(-4,51 : 6,33) 
Estacionária 

Mulheres  
  

20-34 11,84 
-0,77 

(-4,41 : 3,01) 
Estacionária 

35-49 55,10 
0,66 

(-4,29 : 5,86) 
Estacionária 

Total (ambos)  
  

20-34 12,15 
1,34 

(-2,07 : 4,86) 
Estacionária 

35-49 56,66 
0,78 

(-4,29 : 6,11) 
Estacionária 

Ataque Isquêmico Transitório 
(AIT)  

  

Homens  
  

20-34 
0,87 7,69 

(0,15 : 18,75) 
Crescente 

35-49 
3,51 3,85 

(-1,61 : 9,60) 
Estacionária 

Mulheres  
  

20-34 
0,87 2,72 

(-7,23 : 13,73) 
Estacionária 

35-49 
3,77 2,62 

(-4,44 : 10,19) 
Estacionária 

Total (ambos)  
  

20-34 
0,87 5,84 

(-3,26 : 15,79) 
Estacionária 

35-49 
3,65 2,87 

(-1,73 : 7,69) 
Estacionária 

APC: Annual Percent Change (%); IC95% - intervalo de confiança 95%. Fonte: Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Dados do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS - www.datasus.gov.br). Ministério da Saúde. 
Brasil.  

 

 

  

http://www.datasus.gov.br/
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Tabela 4. Variação sazonal da morbimortalidade por Doença Cerebrovascular, em 
indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, residentes na cidade de São Paulo, 
Brasil. 1996-2015 e 2008-2017. 

Mortalidade por DCV 
 
 

Amplitude de 

variação  

Período de máxima Período de mínima Valor p 

Homens 18,4% Junho Dezembro 0.01 

Mulheres 11,1% Junho Dezembro 0.035 

Total (ambos) 11,5% Junho Dezembro 0.004 

Hospitalização por DCV     

Homens - - - 0.064 

Mulheres - - - 0.133 

Total (ambos) 11,5% Junho Dezembro 0.042 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Dados 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS - www.datasus.gov.br). Ministério da Saúde. 
Brasil. 

  

http://www.datasus.gov.br/
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Figura 1: Tendências cerebrovascular da mortalidade (1996-2015) e incidência 
de hospitalização (2008-2017). a Mortalidade 20 a 49 anos. b mortalidade no 
grupo etário: 20-34 anos. c Mortalidade no grupo etário: 35-49 anos. d Incidência 
20 a 49 anos. e Incidência no grupo etário: 20-34 anos. f Incidência no grupo 
etário: 35-49 anos. 
  



60 
 

 

 

Figura 2: Sazonalidade da mortalidade (A) e Incidência de Hospitalização (B) por 

Doenças Cerebrovasculares em adultos jovens, cidade de São Paulo, Brasil. 

1996-2015 e 2008-2017. 
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5.2 Manuscrito 2 

 

Fatores associados aos óbitos por doença cerebrovascular sem 

assistência hospitalar: São Paulo, Brasil, 1996-1998 a 2013-2015 

 

Resumo 

 

O objetivo foi avaliar os fatores demográficos, socioeconômicos e clínicos, que 
influenciam a falta de assistência hospitalar nos óbitos por Doença 
Cerebrovascular no estado de São Paulo. Foram utilizados dados oficiais dos 
óbitos por Doença Cerebrovascular de residentes no Estado de São Paulo 
provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Os dados 
corresponderam ao período de 1996-1998 e 2013-2015. Ter ou não ter recebido 
atendimento hospitalar foi a variável principal do estudo. Para analisar a 
associação entre esse desfecho e as variáveis explicativas utilizou-se regressão 
de Poisson. Dos 127.319 óbitos por Doença Cerebrovascular, 19.362 (15,2%) 
não tiveram assistência hospitalar. No período mais recente (2013-2015) a 
proporção da falta de assistência hospitalar foi maior para indivíduos de cor da 
pele amarela (RR=1,48; IC95%: 1,25 – 1,77), enquanto pessoas de cor preta 
(RR=0,85; IC95%: 0,76 – 0,95), parda (RR= 0,86; IC 95%: 0,80 – 0,93), casadas 
(RR=0,70; IC95%: 0,64 – 0,75), residentes no município de São Paulo (RR=0,92; 
IC95%: 0,86 – 0,98), que tiveram assistência médica (RR0,17; IC 95%: 0,16 – 
0,18) e acometidos pela Doença Cerebrovascular hemorrágica (RR=0,51; 
IC95%, 0,46 – 0,55) apresentaram menor proporção de falta de atendimento 
hospitalar na análise multivariada. Os fatores associados aos óbitos por Doença 
Cerebrovascular sem assistência hospitalar mantiveram-se praticamente 
inalterados nos dois períodos. As mesmas condições continuaram restringindo 
ou favorecendo a falta de assistência hospitalar nos óbitos ocasionados pela 
doença cerebrovascular. 
 

Palavras-chave: Mortalidade. Acidente Vascular Cerebral. Fatores 
epidemiológicos. 
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Introdução 

 

A Doença Cerebrovascular (DCV) é uma das principais causas de morte 

no mundo, inclusive no Brasil1 além de ser a primeira causa de internação 

hospitalar no Sistema Único de Saúde brasileiro2. Apesar da redução da 

incidência por DCV entre 1995-20133 e redução da mortalidade no início do 

século XXI4,1, os valores continuam elevados. 

O sucesso para a prevenção e tratamento desse agravo começa com o 

seu reconhecimento como emergência médica5. No Brasil, é considerada uma 

doença negligenciada6, e a falta de conscientização como emergência pelos 

indivíduos acometidos e familiares pode ser verificada pela demora em procurar 

ajuda médica imediata7 como também pela colocação do Brasil na liderança do 

ranking da mortalidade na América do Sul8. 

Entre 1979 a 2004, a proporção de óbitos ocorridos dentro dos 

estabelecimentos de saúde do Brasil por doenças cerebrovasculares aumentou9, 

enquanto a proporção de óbitos hospitalares declinou em algumas regiões nos 

Estados Unidos10. Em razão da DCV ser um problema de saúde pública e 

requerer tratamentos agudos e complexos, espera-se que a grande maioria dos 

óbitos por essa doença ocorra dentro dos serviços de saúde. Ainda assim, entre 

1990-2015 mais de 15,0% dos óbitos por DCV que ocorreram no maior estado 

do Brasil, São Paulo, não tiveram assistência hospitalar9.  

Manifestações clínicas da doença cerebrovascular ocorrem de forma 

súbita e inesperada, demandando socorro imediato e atendimento hospitalar11. 

A necessidade de hospitalização também decorre do fato de se tratar de doença 

complexa, que exige abordagens terapêuticas rápidas e intensivas12. Sendo 

assim, óbitos por doenças cerebrovasculares que estejam ocorrendo em outros 

locais, como em domicílio, trabalho ou em via pública, podem refletir dificuldades 

no acesso aos serviços de saúde, reduzindo a chance de atendimento hospitalar, 

e consequentemente, maior probabilidade do óbito ocorrer. 

Estudos sobre a mortalidade por DVC segundo assistência hospitalar são 

necessários para que se conheçam os fatores que favorecem ou dificultam sua 

distribuição por tipo de assistência prestada imediatamente anterior ao óbito. O 

uso dos serviços de média e alta complexidade podem sofrer influências da 
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região onde as pessoas residem13,14, além de fatores clínicos e 

sociodemográficos. Ademais, a análise da mortalidade por DCV segundo 

assistência hospitalar é uma forma de aferir a qualidade do atendimento e o 

acesso a serviços de saúde.  

Apesar do Estado de São Paulo apresentar, em geral, indicadores 

socioeconômicos e de saúde melhores que a média do Brasil15, não há estudos 

sobre os fatores associados aos óbitos por doenças cerebrovasculares com e 

sem assistência hospitalar prestada no momento anterior ao óbito, que possam 

indicar desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Assim, esse estudo teve 

como objetivo avaliar os fatores demográficos, socioeconômicos e clínicos, que 

influenciam a falta de assistência hospitalar nos óbitos por doenças 

cerebrovasculares no Estado de São Paulo. 

 

 

Método 

 

Foram utilizados dados oficiais de mortalidade por Doença 

Cerebrovascular (DCV) de residentes no Estado de São Paulo provenientes do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Brasil. A unidade de análise 

selecionada para este estudo foi o estado de São Paulo, que apresenta elevado 

grau de urbanização, população estimada em 45 milhões16 de habitantes, além 

de apresentar informações de saúde de qualidade17 e ser o terceiro estado do 

Brasil com menor mortalidade pela forma não específica como isquêmica ou 

hemorrágica da DCV9. O estado de São Paulo está dividido em 644 municípios 

(com 33 milhões de habitantes) e a cidade de São Paulo (com 12 milhões de 

habitantes), capital do estado.  Os dados dos óbitos corresponderam ao período 

de 01 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1998 e 01 de janeiro de 2013 a 

31 de dezembro de 2015. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo (CAAE: 94920618.1.0000.5421). 
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Definição dos óbitos 

 

Foram considerados todos os óbitos de residentes no estado de São 

Paulo cuja causa básica foi classificada como doença cerebrovascular. Doença 

cerebrovascular foi definida de acordo com critérios da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), como sendo “desenvolvimento rápido de sinais e sintomas 

clínicos de perda focal e, às vezes, global da função cerebral, com duração de 

mais de 24 horas ou levando à morte, sem causa aparente que a de origem 

vascular”18. 

Para este estudo foram incluídos todos os óbitos por DCV (códigos: I60-

I69) de acordo com a Classificação Internacional das Doenças na décima revisão 

(CID-10), incluindo hemorragia intracraniana (I60-I62), infarto cerebral (I63), 

acidente vascular cerebral não especificado se hemorrágico ou isquêmico (I64), 

outros acidentes vasculares cerebrais (I67- I68) e sequelas de doenças 

cerebrovasculares (I69). De acordo com recomendações metodológicas 

realizadas em estudos prévios19, foram excluídos 169 óbitos de doença 

cerebrovascular em menores de um ano de idade. 

 

 

Base de dados 

 

Os microdados dos óbitos foram extraídos por transferência de arquivos 

do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), por intermédio do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (website: 

www.datasus.gov.br). Este serviço é mantido pelo Ministério da Saúde do Brasil 

e teve seu início com o registro sistemático de dados de mortalidade (Estatísticas 

Vitais). O SIM recebe, processa, confere a consistência e validade sobre a causa 

básica da morte registrada na Declaração de Óbito (DO) e disponibiliza a 

informação de mais de 96%1 dos óbitos ocorridos no Brasil. Através deste banco 

de dados oficial de domínio público de informações de saúde no país, 

recolhemos informações sobre as mortes por doença cerebrovascular utilizadas 

neste estudo.   

 

 

http://www.datasus.gov.br/
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Análise estatística 

 

A população de estudo foi constituída pelos óbitos por doença 

cerebrovascular. Ter ou não ter recebido atendimento hospitalar foi a variável 

principal do estudo. A falta de assistência hospitalar foi considerada quando os 

óbitos por doenças cerebrovasculares ocorreram fora do hospital, por exemplo, 

nos domicílios, nos locais de trabalho ou em via pública. Como variáveis 

explicativas, foram consideradas: sexo, idade, raça/cor da pele, estado civil, 

município de residência, ter ou não recebido assistência médica durante a 

doença que ocasionou a morte e tipo de doença cerebrovascular. 

As variáveis explicativas foram expressas por meio de frequências 

absolutas e proporções, sendo categorizadas de acordo com a classificação 

estabelecida pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Brasil. 

“Raça/cor” – branca, preta, parda, amarela e indígena; “estado civil” – solteiro, 

casado, viúvo e separado judicialmente; “Município de residência” – município 

de São Paulo e outros municípios; “assistência médica” – sim e não; “tipo de 

doença cerebrovascular” – Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCh) e 

outros tipos de DCV. As informações ignoradas ou em branco foram 

consideradas como missing. 

Para analisar a associação entre as variáveis explicativas e óbitos por 

DCV sem assistência hospitalar realizou-se modelo de regressão de Poisson 

estimando as seguintes medidas: Risco Relativo (RR) com intervalo de 95% de 

confiança (IC95%), valor de p e o valor do coeficiente de determinação do 

modelo (r²). Em seguida foi realizada análise secundária considerando a relação 

entre as mesmas variáveis explicativas e mortes por DCV sem assistência 

hospitalar discriminando pelo subtipo AVCh (I60-I62) que representa a forma 

aguda mais letal da doença20.  

Para construção do modelo ajustado, foram incluídas todas as variáveis 

que apresentaram na análise não ajustada p valor < 0,20. O modelo ajustado 

para o ano 1996-1998 incluiu as variáveis “sexo, idade, raça/cor, estado civil, 

município de residência, assistência médica e tipos de DCV”, enquanto o 

processo de modelagem final do período entre 2013-2015 incluiu “raça/cor, 

estado civil, município de residência, assistência médica e tipos de DCV”. O 

modelo ajustado da análise secundária (somente os óbitos por AVCh) do período 
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compreendido entre 1996-1998 considerou as seguintes as variáveis: sexo, 

idade, raça, estado civil, município de residência e assistência médica. O 

processo de modelagem final dos anos 2013-2015 incluiu as variáveis: sexo, 

idade, raça, estado civil, município de residência e assistência médica. Todas as 

análises foram realizadas utilizando-se o programa STATA 15.1 (College Station, 

TX, 2018). 

 

 

Resultados 

 

Dos 127.319 óbitos por Doenças Cerebrovasculares (DCV) ocorridos no 

período, 19.362 (15,21%) não tiveram assistência hospitalar. Durante 1996-1998 

e 2013-2015, a maior proporção de óbitos ocorreu em homens, maiores de 50 

anos, raça/cor da pele branca, casados, que tiveram algum tipo de assistência 

médica e foram classificados pelo tipo não hemorrágico da doença 

cerebrovascular. Além disso, a maioria dos óbitos foi de indivíduos que residiam 

fora da capital do estado de São Paulo (Tabela 1). 

Na tabela 2 são apresentados os fatores associados com os óbitos por 

DCV sem atendimento hospitalar. Entre 1996-1998 e 2013-2015, essa proporção 

da falta de assistência hospitalar variou para sexo, cor da pele preta e estado 

civil do tipo viúvo. No início do período, a proporção da falta de assistência 

hospitalar foi maior entre mulheres (RR= 1,19; IC 95%: 1,14 – 1,24), viúvos (RR= 

1,39; 1,31 – 1,47) e menor entre pessoas de cor preta (RR= 0,86; 0,74 – 0,99). 

No final do período, mantiveram-se associados com a falta de atendimento 

hospitalar, indivíduos viúvos (RR= 0,93; IC 95%: 0,88 – 0,98). 

A proporção de óbitos sem assistência hospitalar foi sempre maior para 

indivíduos com 50 anos ou mais (RR=1,83; IC 95%: 1,17 – 2,87) e de cor da pele 

amarela (RR=1,27; IC 95%: 1,10 – 1,46). Os demais fatores mantiveram-se 

associados inversamente com os óbitos sem assistência hospitalar: estado civil 

casado (RR= 0,70; IC 95%: 0,66 – 0,74), óbitos de residentes do município de 

São Paulo (RR= 0,73; IC 95%: 0,69 – 0,76), casos que tiveram alguma 

assistência médica prestada anterior ao óbito (RR= 0,18; IC 95%: 0,16 – 0,19) e 
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cuja causa básica do óbito foi a doença cerebrovascular hemorrágica (RR= 0,61; 

IC 95%: 0,58 – 0,64) (Tabela 2).  

Entre 1996-1998, as características que se mantiveram positivamente 

associados aos óbitos desprovidos de assistência hospitalar foram: mulheres e 

indivíduos de cor da pele amarela. Pessoas de cor da pele preta e parda, 

casados ou separados judicialmente, óbitos de residentes no município de São 

Paulo, com presença de assistência médica no momento anterior ao óbito e 

ocasionados pela forma hemorrágica da doença cerebrovascular associaram-se 

negativamente com óbitos sem atendimento hospitalar (Tabela 3). 

Durante 2013-2015, a proporção de mortes sem assistência hospitalar foi 

48,0% maior para pessoas de cor da pele amarela em relação aos brancos. A 

proporção de óbitos que não tiveram atendimento hospitalar foi 15,0% menor 

para pessoas de cor da pele preta e parda em relação aos brancos, 30,0% menor 

para os casados em relação aos solteiros, 8,0% menor quando as pessoas 

residiam na cidade de São Paulo, na comparação com os residentes nas demais 

cidades, 83,0% menor quando o indivíduo apresentou alguma assistência 

médica e 53,0% menor quando o óbito foi ocasionado pela doença 

cerebrovascular hemorrágica (Tabela 3). 

A análise secundária considerando as mesmas variáveis explicativas 

discriminando apenas para os óbitos ocasionados pela DCV do tipo hemorrágica 

indicou que entre 1996-1998 a proporção de óbitos sem assistência hospitalar 

foi 37,0% menor para pessoas casadas e 89,0% menor quando recebiam algum 

tipo de assistência médica prestada após o aparecimento do acidente 

cerebrovascular, enquanto para os indivíduos residentes na cidade de São Paulo 

e pessoas de cor da pele amarela, a proporção de óbitos que não receberam 

assistência hospitalar foi 19,0% e 88,0% maior, respectivamente (p<0,001). 

Durante 2013-2015, a proporção de óbitos ocorridos fora do hospital foi menor 

entre mulheres, estado civil casado e viúvo, e que receberam algum tipo de 

assistência médica, ao passo que essa proporção foi maior para as pessoas com 

20-49 anos e cor da pele parda (Tabela 4).  

Os resultados do modelo múltiplo mostraram que durante os anos 1996-

1998, a proporção de óbitos sem assistência hospitalar foi maior entre pessoas 

de cor amarela (RR: 2,63; IC 95%: 1,84 – 3,77). Além disso, estes óbitos também 

tiveram associação negativa com o recebimento de alguma assistência médica 
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(RR: 0,10; IC 95%: 0,07 – 0,13). Entre 2013-2015, a proporção de óbitos sem 

atendimento hospitalar foi menor para casados (RR: 0,67; IC 95%: 0,56 – 0,80), 

óbitos de residentes da cidade de São Paulo (RR: 0,74; IC 95% 0,63 – 0,87) e 

providos de assistência médica (RR: 0,08; IC 95%: 0,07 – 0,09) (Tabela 5). 

 

 

Discussão 

 

Ter descrito a proporção de óbitos por doença cerebrovascular sem 

assistência hospitalar no estado de São Paulo e ter identificado os principais 

fatores associados com esse desfecho são os principais resultados desse 

estudo. A evolução desse desfecho foi avaliada em 20 anos, comparando os 

períodos 1996-98 e 2013-15. Adicionalmente, foram avaliados os fatores 

associados com a ausência de atendimento hospitalar para os tipos 

hemorrágicos da doença cerebrovascular, que representam formas mais graves 

da doença. No Paraná12 também se observou desigualdades sociais no acesso 

ao hospital no momento anterior ao óbito por DCV.  

A proporção de óbitos por DCV sem assistência hospitalar (AH) deste 

estudo manteve-se estável durante o período analisado (1996-2015) num 

patamar inferior ao registrado para o país como um todo: 22,0%9. Dados do 

Ministério da Saúde (2018) apontam que São Paulo foi o estado com a terceira 

menor proporção de óbitos por DCV sem atendimento hospitalar, ficando atrás 

somente para o Distrito Federal (9,0%) e Rio de Janeiro (12,0%). Essa condição 

é compatível com o fato de o Estado de São Paulo dispor de uma extensa rede 

hospitalar21. 

O presente estudo descreveu diferenças entre homens e mulheres quanto 

à proporção de óbitos por DCV sem AH. Essas diferenças podem ser atribuídas 

a dois fatores. Por um lado, mulheres de 45 e 74 anos têm menor mortalidade 

por DCV que homens22, o que pode induzir maior grau de alerta quanto à 

necessidade de internação entre os homens. Por outro lado, o risco de 

hemorragia craniana, que é a forma mais letal da doença cerebrovascular, foi 

apontado como sendo 1,74 vezes mais elevado em mulheres que em homens23, 

o que contribuiria para explicar o aumento posterior da hospitalização pela forma 

hemorrágica da DCV em mulheres. 
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Quanto à raça/cor da pele, a proporção de óbitos por DCV fora do 

ambiente hospitalar foi maior somente para pessoas de cor da pele amarela nos 

dois períodos e menor para pessoas de cor da pele preta e parda. Análises dos 

óbitos segundo raça/cor apontam para maiores taxas de mortalidade por 

doenças cardiovasculares para a população negra24 o que pode demandar 

maiores cuidados hospitalares justificando os resultados desse estudo. Estudos 

anteriores também enfatizaram fatores sociais, culturais, étnicos e religiosos que 

influenciam a acessibilidade aos serviços de saúde25. 

A cidade de São Paulo apresenta maior concentração dos recursos de 

saúde9 que os demais municípios do estado, o que pode induzir a evasão dos 

doentes mais graves dos outros municípios para a capital e, consequentemente, 

maior proporção de óbitos dentro dos equipamentos de saúde na capital. Nossos 

dados também reforçam que a acessibilidade aos serviços de saúde pode ser 

influenciada por obstáculos ecológicos, financeiros e organizacionais25, 

distribuição geográfica dos equipamentos de saúde26 e capacidade da 

população para superar tais obstáculos. 

Além disso, foi observado que a proporção de óbitos sem assistência 

hospitalar foi menor quando os indivíduos residiam na cidade de São Paulo. A 

maior oferta de serviços hospitalares27 na cidade de São Paulo pode aumentar 

a chance de o óbito ocorrer dentro do hospital. Ademais, a região de residência 

do falecido pode ser utilizada como indicador da qualidade do atendimento e do 

acesso aos serviços de saúde como demonstrado em estudos prévios28.  

Estudo de base populacional29 avaliou o conhecimento leigo sobre DCV e 

ativação de serviços médicos de emergência do Brasil de 814 indivíduos 

residentes em quatro cidades brasileiras, incluindo São Paulo e encontrou que 

apenas 34,6% dos entrevistados responderam corretamente ao número de 

telefone de emergência no Brasil (#192). Mesmo tendo sido verificado menor 

proporção de óbitos sem assistência hospitalar de pessoas que residiam na 

cidade de São Paulo, a falta de conhecimento sobre ativação de serviços de 

emergência para tratamento da DCV no Brasil pode ter implicativas 

desfavoráveis no campo da Saúde Pública para este agravo.  

Em São Paulo, importante pólo de riqueza nacional30, foi muito pequena 

a proporção de óbitos por DCV sem atendimento médico. A presença de 

assistência médica nos óbitos registrados no Sistema de Informações sobre 
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Mortalidade refere-se ao atendimento médico continuado que o paciente 

recebeu durante a doença que ocasionou o óbito. Como verificado neste estudo, 

a proporção da falta de atendimento hospitalar em óbitos por doenças 

cerebrovasculares que receberam assistência médica foi muito baixa. Nossos 

dados corroboram com os achados descritos em estudo realizado em município 

de médio porte no Brasil31 que mostrou que o acesso e/ou consumo de 

tecnologias de assistência à saúde no momento anterior ao óbito pode ser 

influenciado por algum tipo de atendimento médico. 

A análise secundária dos fatores associados aos óbitos sem atendimento 

hospitalar pela forma hemorrágica da doença cerebrovascular foi confirmatória 

para os fatores relacionados à cor da pele, estado civil, local de residência e 

presença de assistência médica. Essa análise possibilitou identificar os fatores 

demográficos, socioeconômicos e clínicos que podem influenciar a falta de 

assistência hospitalar dos casos hemorrágicos, que representa 

aproximadamente 15,0% de todos os tipos de DCV nos Estados Unidos além de 

se tratar da forma mais grave da DCV, com opções limitadas para melhorar a 

sobrevivência dos doentes32.  

Em relação ao período mais recente (2013-2015), identificamos que a 

proporção de óbitos por Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCh) sem 

AH foi menor para indivíduos casados. Estudo realizado no Brasil33 descreveu a 

prevalência de idosos morando sozinhos no Brasil segundo condições de saúde, 

comportamento e características sociodemográficas, e encontraram que idosos 

que moram sozinhos tiveram mais dificuldades nas atividades instrumentais da 

vida diária, doenças prévias, piores hábitos alimentares do que seus colegas que 

moram acompanhados. Infere-se que os indivíduos que moram sozinhos 

(solteiros, viúvos e separados judicialmente) tenham maiores dificuldades de 

acessar os serviços de saúde quando desenvolvem a forma aguda hemorrágica 

da doença cerebrovascular pelos mesmos fatores descritos em estudo prévio33.   

Esses dados apontam para que os serviços públicos de saúde 

desenvolvam ações dinâmicas no sentido de monitorar os indivíduos que 

habitam solitariamente na cidade de São Paulo, a fim de facilitar o acesso e uso 

dos serviços de saúde antes da ocorrência da doença cerebrovascular ou outras 

doenças crônicas que se configuram em situação de emergência médica, como 

também para planejar o atendimento desses pacientes. 



71 
 

A análise dos óbitos por doenças cerebrovasculares segundo a falta de 

assistência hospitalar mostra apenas uma faceta das desigualdades sociais que 

influenciam a ausência de assistência hospitalar antes do óbito. Esse estudo dos 

fatores clínicos e sociodemográficos que favorecem ou dificultam esse tipo de 

acesso hospitalar podem subsidiar ações bem como orientar políticas públicas 

de saúde. Entretanto, outros fatores que influenciam o acesso devem ser 

explorados, como: fluxos de utilização dos serviços, o número de leitos 

hospitalares por habitante, e o tipo de tratamento oferecido ao paciente com 

DCV. Além disso, esses resultados também podem suscitar o interesse pela 

investigação de óbitos por outras causas, para se testar a hipótese se também 

há diferenças quanto ao acesso à hospitalização. 

Óbitos por doenças cerebrovasculares fora do hospital são frequentes na 

população mais idosa12, ou ainda por solicitação pessoal ou de familiares para 

não proceder a técnicas de reanimação34, indicando que morrer no domicílio foi 

opção do paciente ou dos familiares12. Entretanto, a escolha do local do óbito em 

domicílio parece ser mais comum para pacientes com neoplasias ou doenças 

crônicas terminais11. Por outro lado, doenças que se configuram como 

emergência médica, a exemplo da doença cerebrovascular podem exigir mais 

hospitalizações, elevando a morbimortalidade hospitalar11.  

Este estudo foi realizado com base em dados oficiais de mortalidade e por 

isto apresenta as limitações inerentes. No caso do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do Brasil, existe a possibilidade de sub-registro das causas de óbito, 

especificamente nos municípios pequenos, além de haver variáveis não 

informadas, como raça/cor, cuja completude para esse estudo foi baixa. Outra 

limitação desse estudo refere-se ao fato de somente ter sido possível analisar 

dados de óbitos por DCV, não apresentando dados de sobreviventes após 

episódio da DCV. Limitou-se a busca até 2015, último ano disponível no sistema 

no período de realização deste estudo.  

No entanto, deve-se ressaltar que esses dados são oficiais e provenientes 

do Ministério da Saúde, e mesmo contendo possíveis subnotificações, 

constituem a melhor informação disponível para a elaboração de políticas 

públicas, e como tal devem ser considerados. Outra vantagem deste estudo foi 

a possibilidade de ter sido analisado uma extensa base de dados de óbitos 
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referente ao maior estado do Brasil durante dois períodos diferentes (de 3 anos 

cada).  

A análise destes óbitos é uma forma de aferir a qualidade do atendimento 

e do acesso a serviços de saúde. Mesmo considerando uma maior 

institucionalização dos óbitos a partir do século XX, as proporções dos óbitos por 

doenças cerebrovasculares fora de equipamentos de saúde do estado de São 

Paulo continuam altos, e podem indicar dificuldade ou desvantagem no acesso 

da população aos serviços de saúde, além de indicar óbitos que poderiam ser 

evitados. 
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Tabela 1. Óbitos por doença cerebrovascular segundo variáveis selecionadas. 
Estado de São Paulo, Brasil, 1996-1998 e 2013-2015. 

Variáveis 
1996-1998 2013-2015 

                       N (%)                                                   N (%) 

Características sociodemográficas   

Sexo   

Masculino 32.855 (52,64) 32.766 (50,48) 

Feminino 29.558 (47,36) 32.140 (49,52) 

Faixa etária   

<20 anos 251 (0,40) 226 (0,35) 

20 a 49 anos 8.109 (13,02) 5.202 (8,02) 

≥ 50 anos 53.911 (86,57) 59.451 (91,63) 

Raça/Cor   

Branca 19.167 (72,67) 45.176 (72,07) 

Preta 1.520 (5,76) 4.503 (7,18) 

Amarela 2.257 (8,56) 981 (1,56) 

Parda 3.299 (12,51) 12.004 (19,15) 

Indígena 131 (0,50) 23 (0,04) 

Estado Civil   

Solteiro 10.128 (16,78) 10.647 (17,69) 

Casado 28.874 (47,83) 24.089 (40,02) 

Viúvo 20.010 (33,15) 20.670 (34,34) 

Separado judicialmente 1.357 (2,25) 4.792 (7,96) 

Município de residência   

Outros municípios 44.202 (70,82) 47.891 (73,79) 

São Paulo 18.211 (29,18) 17.015 (26,21) 

Condições clínicas   

Assistência médica   

Sem assistência 1.617 (3,54) 1.884 (4,58) 

Com assistência 44.006 (96,46) 39.295 (95,42) 

DCV hemorrágica   

Não 48.284 (77,36) 48.034 (74,01) 

Sim 14.129 (22,64) 16.872 (25,99) 

DCV: Doença Cerebrovascular 
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Tabela 2. Fatores associados aos óbitos por doença cerebrovascular sem assistência 
hospitalar. Estado de São Paulo, Brasil (N=9.514 em 1996-1998 e N=9.848 em 2013-
2015). 

Variáveis 

 1996-1998   2013-2015  
Óbitos sem 

AH 
(%) 

RR bruto (IC95%) 
Valor 
de p 

Óbitos sem 
AH 
(%) 

RR bruto 
(IC95%) 

Valor 
de p 

Sexo 

Masculino 

 
14,03 1,00  

 
15,31 1,00  

Feminino  16,65 1,19 (1,14 – 1,24) <0,001 15,04 0,98 (0,94 – 1,02) 0,381 
Faixa etária 

< 20 anos 
 

4,78 1,00  
 

8,41 
 

1,00 
 

20 a 49 anos 7,03 1,47 (0,83 – 2,60) 0,187 13,41 1,60 (1,01 – 2,52) 0,045 
50 anos e mais 16,58 3,47 (1,97 – 6,11) <0,001 15,36 1,83 (1,17 – 2,87) 0,009 
Raça/Cor 

Branca 
 

13,99 
 

1,00 
  

15,60 
 

1,00 
 

Preta 12,04 0,86 (0,74 – 0,99) 0,05 14,61 0,94 (0,87 – 1,02) 0,109 
Amarela 19,20 1,37 (1,24 – 1,52) <0,001 19,80 1,27 (1,10 – 1,46) 0,001 
Parda 11,32 0,81 (0,73 – 0,90) <0,001 13,99 0,90 (0,85 – 0,95) <0,001 
Indígena 6,87 0,49 (0,26 – 0,95) 0,03 21,74 1,39 (0,58 – 3,35) 0,458 
Estado civil 

Solteiro  
14,53  

1,00 
  

18,00 
 

1,00 
 

Casado 
12,35 0,85 (0,80 – 0,90) <0,001 12,56 0,70 (0 ,66 – 

0,74) 
<0,001 

Viúvo 20,14 1,39 (1,31 – 1,47) <0,001 16,70 0,93 (0,88 – 0,98) 0,008 
Separado Judicialmente 12,17 0,84 (0,71 – 0,98) 0,03 16,19 0,90 (0,83 – 0,98) 0,013 
Município de 
residência 

Outros municípios 

 
15,79 

1,00  
 

16,35 1,00  
São Paulo 14,02 0,89 (0,85 – 0,93) <0,001 11,88 0,73 (0,69 – 0,76) <0,001 
Assistência médica 

Não 
 

39,34 1,00  
 

63,85 1,00  
Sim 13,82 0,35 (0,32 – 0,38) <0,001 11,20 0,18 (0,16 – 0,19) <0,001 
DCV hemorrágica 

Não 
 

17,55 1,00  
 

16,89 1,00  
Sim 7,49 0,43 (0,40 – 0,46) <0,001 10,30 0,61 (0,58 – 0,64) <0,001 

AH: assistência hospitalar 
RR: Risco Relativo; IC95%: Intervalo de 95% de confiança 
DCV: Doença Cerebrovascular 
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Tabela 3. Análise multivariada dos fatores associados aos óbitos por doença 
cerebrovascular sem assistência hospitalar. Estado de São Paulo, Brasil. 1996-
1998 e 2013-2015. 

Variáveis  
1996-1998  2013-2015 

RR Ajustado  
(IC 95%) 

Valor de p 
 RR Ajustado  

(IC 95%) 
Valor de p 

Sexo (feminino) 1,09 (1,01 – 1,20) 0,035  - - 
Faixa etária 
<20 anos 

1,00   -  

20 a 49 anos 1,77 (0,44 – 7,17) 0,427  1,20 (0,64 – 2,25) 0,580 
50 anos e mais 3,51 (0,87 – 14,11) 0,077  1,37 (0,74 – 2,56) 0,318 
Raça/Cor 
Branca 

1,00   1,00  

Preta 0,77 (0,63 – 0,95) 0,012  0,85 (0,76 – 0,95) 0,005 
Amarela 1,53 (1,36 – 1,72) <0,001  1,48 (1,25 – 1,77) <0,001 
Parda 0,78 (0,68 – 0,90) 0,001  0,86 (0,80 – 0,93) <0,001 
Indígena 0,46 (0,19 – 1,12) 0,089  1,24 (0,40 – 3,83) 0,714 
Estado civil 
Solteiro 

1,00   1,00  

Casado 0,79 (0,70 – 0,90) <0,001  0,70 (0,64 – 0,75) <0,001 
Viúvo 1,12 (0,99 – 1,27) 0,072  0,92 (0,85 – 0,99) 0,031 
Separado judicialmente 0,69 (0,49 – 0,98) 0,039  0,88 (0,79 – 0,99) 0,033 
Município de residência 
(SP) 0,89  (0,81 – 0,97) 0,008  0,92 (0,86 – 0,98) 0,013 
Assistência médica  0,31 (0,27 – 0,36) <0,001  0,17 (0,16 – 0,18) <0,001 
DCV hemorrágica 0,37 (0,31 – 0,42) <0,001  0,47 (0,43 – 0,51) <0,001 

Variáveis incluídas no modelo múltiplo que tiveram valor de p <0,20 na análise não-ajustada. 
RR: Risco Relativo; IC95%: Intervalo de 95% de confiança 
SP: São Paulo 
DCV: Doença Cerebrovascular 
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Tabela 4. Fatores associados aos óbitos por doença cerebrovascular sem assistência 
hospitalar, segundo Doença Cerebrovascular hemorrágica, estado de São Paulo, 
Brasil (N=1.057 em 1996-1998 e N=1.738 em 2013-2015). 

Variável 

1996-1998 2013-2015 
Óbitos 

sem AH 
% 

RR bruto (IC95%) 
Valor 
de p 

Óbitos 
sem AH 

% 
RR bruto (IC 95%) 

Valor 
de p 

Sexo 
Masculino 7,81 1,00  11,70 1,00  
Feminino 7,14 0,91 (0,81 – 1,03) 0,145 8,93 0,76 (0,69 – 0,84) <0,001 
Faixa etária 
< 20 anos 3,91 1,00  

 
6,85 

 
1,00 

 

20 a 49 anos 6,17 1,58 (0,75 – 3,34) 0,233 13,03 1,90 (1,02 – 3,56) 0,044 
> 50 anos 8,22 2,10 (1,00 – 4,42) 0,050 9,67 1,41 (0,76 – 2,63) 0,277 
Raça/Cor 
Branca  

 
6,39 

 
1,00 

 10,06  
1,00 

 

Preta 6,70 1,05 (0,71 – 1,55) 0,809 11,48 1,14 (0,96 – 1,36) 0,141 
Amarela 11,98 1,88 (1,44 – 2,45) <0,001 10,07 1,00 (0,70 – 1,44) 0,995 
Parda 5,73 0,90 (0,67 – 1,19) 0,457 11,51 1,15 (1,02 – 1,28) 0,018 
Indígena 6,90 1,08 (0,27 – 4,34) 0,914 16,67 1,66 (0,23 – 11,78) 0,614 
Estado civil 
Solteiro 

 
8,97 

 
1,00 

  
15,65 

 
1,00 

 

Casado 5,61 0,63 (0,54 – 0,73) <0,001 7,35 0,47 (0,42 – 0,53) <0,001 
Viúvo 10,19 1,14 (0,96 – 1,35) 0,136 8,63 0,55 (0,48 – 0,63) <0,001 
Separado Judicialmente 9,56 1,07 (0,77 – 1,47) 0,698 14,39 0,92 (0,79 – 1,07) 0,283 
Município de 
residência 
Outros municípios 7,01 1,00  10,20 1,00  
São Paulo 8,35 1,19 (1,06 – 1,35) 0,005 10,51 1,03 (0,93 – 1,14) 0,564 
Assistência médica 
Não 

37,37 
 

1,00 
 

 
59,33 

 
1,00 

 

Sim 4,23 0,11 (0,10 – 0,14) <0,001 4,39 0,07 (0,06 – 0,09) <0,001 

AH: assistência hospitalar 
RR: Risco Relativo; IC95%: Intervalo de 95% de confiança 
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Tabela 5. Análise multivariada dos fatores associados aos óbitos por doença 
cerebrovascular sem assistência hospitalar, segundo Doença 
Cerebrovascular hemorrágica. Estado de São Paulo, Brasil. 1996-1998 e 
2013-2015. 

Variáveis  
1996-1998 2013-2015 

RR Ajustado  
(IC 95%) 

Valor de p 
RR Ajustado  

(IC 95%) 
Valor de p 

Sexo (feminino) 1,15 (0,85 – 1,54) 0,362 0,97 (0,84 – 1,13) 0,708 
Faixa etária 

<20 anos 
1,00  1,00  

20 a 49 anos 
2,42  (0,33 – 

17,73) 
0,386 1,78 (0,66 – 4,82) 0,253 

> 50 anos 2,80 (0,38 – 20,57) 0,311 1,87 (0,70 – 5,03) 0,216 
Raça/Cor 

Branca 
1,00  1,00  

Preta 0,85 (0,46 – 1,59) 0,616 0,90 (0,68 – 1,18) 0,447 
Amarela 2,63 (1,84 – 3,77) <0,001 1,14 (0,67 – 1,95) 0,622 
Parda 0,69 (0,43 – 1,11) 0,124 1,00 (0,83 – 1,19) 0,951 
Indígena - - - - 
Estado civil 

Solteiro 
1,00  1,00  

Casado  0,80 (0,55 – 1,17) 0,242 0,67 (0,56 – 0,80) <0,001 
Viúvo 1,29 (0,83 – 2,00) 0,265 0,85 (0,68 – 1,07) 0,155 
Separado judicialmente 0,99 (0,46 – 2,12) 0,973 0,99 (0,78 – 1,25) 0,915 
Município residência (SP) 1,02 (0,75 – 1,39) 0,886 0,74 (0,63 – 0,87) <0,001 
Assistência médica 0,10 (0,07 – 0,13) <0,001 0,08 (0,07 – 0,09) <0,001 

Variáveis incluídas no modelo múltiplo que tiveram valor de p <0,2 na análise não-ajustada. 
AH: assistência hospitalar 
RR: Risco Relativo; IC95%: Intervalo de 95% de confiança 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo teve como objetivo avaliar os desfechos epidemiológicos da 

Doença Cerebrovascular (DCV) no estado de São Paulo, Brasil. No que diz 

respeito à tendência temporal da mortalidade cerebrovascular em adultos 

jovens, ocorreu declínio durante 1996-2015, embora a magnitude dessa redução 

tenha sido maior na primeira década do estudo (1996-2005). A partir de 2009, a 

mortalidade por DCV passou a ser estacionária. Além disso, no período de 2006 

a 2015, a mortalidade também foi estacionária para o tipo isquêmico da doença 

cerebrovascular, para homens com idade entre 20-49 anos e mulheres com 

idade entre 20-34 anos.  

Em relação à incidência de hospitalização pela doença cerebrovascular, 

a tendência permaneceu estacionária durante 2008-2017, para ambos os sexos 

e grupos etários, enquanto a tendência de hospitalização por Ataque Isquêmico 

Transitório (AIT) aumentou somente entre os homens com idade entre 20-34 

anos durante o mesmo período de tempo. 

Em relação ao padrão sazonal da doença cerebrovascular, verificou-se 

que houve variação sazonal significante, com maior morbimortalidade dessa 

doença em adultos jovens no período mais frio (meio do ano) em relação ao 

período mais quente (final do ano). 

Em relação aos fatores associados aos óbitos por Doença 

Cerebrovascular sem assistência hospitalar durante 1996-1998 e 2013-2015, 

identificou-se que no período mais recente (2013-2015) a proporção da falta de 

assistência hospitalar foi maior para indivíduos de cor da pele amarela, enquanto 

pessoas de cor preta, parda, casadas, que tiveram assistência médica e 

acometidos pela doença cerebrovascular hemorrágica tiveram menor proporção 

de falta de atendimento hospitalar. Além disso, esses fatores associados 

mantiveram-se praticamente inalterados nos dois períodos. As mesmas 

condições continuaram restringindo ou favorecendo a falta de assistência 

hospitalar nesses óbitos. 

Mesmo sendo verificado que a proporção de óbitos por doença 

cerebrovascular sem assistência hospitalar manteve-se estável durante o 

período analisado (1996-2015), num patamar inferior ao registrado para o país 
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como um todo, os valores absolutos desses óbitos fora das instituições 

hospitalares do estado de São Paulo continuam altos, e podem sugerir 

desvantagem no acesso da população aos serviços de saúde, além de indicar 

óbitos evitáveis. 

E na perspectiva futura no campo da saúde pública, sugere-se que os 

serviços públicos de saúde desenvolvam ações dinâmicas no sentido de 

monitorar os indivíduos que habitam solitariamente em cada rincão do Estado de 

São Paulo, com a finalidade de facilitar o acesso e uso dos serviços de saúde 

após desenvolvimento de doença cerebrovascular, uma vez que configura-se 

como situação de problema de saúde pública e emergência médica. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 
“Tendência e variação sazonal da mortalidade e incidência de 
hospitalização por doença cerebrovascular em adultos jovens 
residentes na cidade de São Paulo, Brasil”. 
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ANEXO 2. COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 
“Fatores associados aos óbitos por doença cerebrovascular 
sem assistência hospitalar: São Paulo, Brasil. 1996-1998 a 2013-
2015”. 
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