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RESUMO 

 

RICCI, Waleska Zafred. Mortalidade por doenças cardiovasculares em mulheres 

no município de Ribeirão Preto no período de 2010 a 2018. 2021. 100f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis representam uma das principais causas de 

morte no mundo, dentre elas, destaca-se as doenças cardiovasculares (DCVs) como 

um problema de saúde de ordem mundial com elevado número de mortes, 

principalmente nas mulheres, quando na faixa etária do climatério e pós-menopausa. 

Há lacunas na literatura nacional sobre a influência da situação socioeconômica das 

mulheres na mortalidade por DCVs. Trata-se de um estudo ecológico e de tendência 

temporal com o objetivo de investigar a relação entre os coeficientes de mortalidade 

por doenças cardiovasculares em mulheres no município de Ribeirão Preto com 

determinantes sociais da saúde, no período de 2010 a 2018. Participaram deste 

estudo mulheres que foram a óbito por DCVs, residentes no município de Ribeirão 

Preto, independentemente do seu local de óbito. Os dados foram fornecidos pela 

Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão 

Preto referente aos óbitos de mulheres residentes no município, independentemente 

do seu local de óbito. O estudo foi realizado de março de 2019 a setembro de 2021. 

As taxas de mortalidade padronizadas por idade (TMPI) por 100 mil habitantes para 

DCV foram calculadas para o sexo feminino, faixa etária e ano de ocorrência do óbito, 

utilizando-se a população padrão da Organização Mundial da Saúde e o método direto 

de padronização. As variáveis sociodemográficas foram extraídas do Índice Paulista 

Vulnerabilidade Social (IPVS) da Fundação Sistema Estadual de Coleta de Análise de 

Dados (SEADE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram 

analisadas por meio da análise espacial por setor censitário do município de Ribeirão 

Preto. A análise descritiva estatística dos dados foi realizada utilizando o programa 

estatístico STATA versão 14 para Windows. Utilizou-se a frequência e o percentual 

dos óbitos por DCV de acordo com o ano, sexo e faixa etária ao longo do período. O 

estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. No período ocorreram 11.087 

óbitos, destes 5.518 em mulheres por DCVs. Do total de óbitos por DCVs ocorrido no 

período, 49,8% foram atribuídos às mulheres. A cardiopatia isquêmica apresentou um 



total de 1.545 (28,0%) óbitos, doenças cerebrovasculares 465 (8,4%) óbitos e doença 

cardíaca hipertensiva com 398 (7,2%) óbitos no sexo feminino. Na faixa etária de 50 

a 80 anos ou mais, somaram-se 5.247 (94%) óbitos. No entanto, observou-se 26% de 

aumento da mortalidade a partir da faixa etária dos 50 anos (397 óbitos) nas mulheres. 

Na faixa etária acima de 80 anos encontrou-se 2.636 (40,4%) óbitos. Na análise 

univariada das variáveis sociodemográficas do IPVS, todas foram significativas e 

positivas, e a mais alta rendimento médio das mulheres responsáveis pelo domicílio 

(I=0,521). Na análise bivariada, foi significante e positiva a proporção das mulheres 

alfabetizadas responsáveis pelo domicílio (I=0,047). Os resultados do presente estudo 

mostraram que os determinantes sociais em saúde, como renda, escolaridade e sexo 

feminino estão relacionados com a mortalidade por DCVs no município analisado. 

Desta forma, nossos achados corroboram com a literatura de que maior privação 

socioeconômica nas mulheres ocorre um aumento gradativo de risco para as DCVs e 

mortalidade, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Como também podem 

subsidiar as políticas públicas em nosso país com múltiplas ações para as mulheres 

com condições socioeconômicas desfavoráveis, uma vez que, são mais susceptíveis 

a mortalidade por DCVs e seus fatores de risco. 

 

Palavras-chave: Mortalidade. Doenças Cardiovasculares. Mulheres.  Determinantes 

sociais. Renda. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

RICCI, Waleska Zafred. Mortality from cardiovascular diseases in women in the 

municipality of Ribeirão Preto from 2010 to 2018. 2021. 100f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Chronic non-communicable diseases represent one of the main causes of death in the 

world. Among them, cardiovascular diseases (CVDs) stand out as a worldwide health 

problem with a high number of deaths, especially among women in the climacteric and 

post-menopausal periods. There are gaps in the national literature on the influence of 

women's socioeconomic status on mortality from CVDs. This is an ecological and 

temporal trend study with the aim of investigating the relationship between mortality 

rates from cardiovascular diseases in women in the municipality of Ribeirão Preto and 

social determinants of health, from 2010 to 2018. Data from women who died from 

CVDs, residing in the municipality of Ribeirão Preto and regardless of their place of 

death, were provided by the Epidemiological Surveillance Division of the Municipal 

Health Department of Ribeirão Preto, and included in this study. The study was carried 

out from March 2019 to September 2021. The age-standardized mortality rates 

(ASMR) per 100,000 inhabitants for CVDs were calculated for females, age group, and 

year of death, using the standard population of the World Health Organization and the 

direct method of standardization. Sociodemographic variables were extracted from the 

São Paulo Social Vulnerability Index (IPVS) of the State Data Analysis Collection 

System Foundation (SEADE) and the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE) and were analyzed using spatial analysis by census sector of the municipality 

of Ribeirão Preto. Statistical descriptive data analysis was performed using the 

statistical program STATA, version 14 for Windows. The frequency and percentage of 

deaths from CVDs were used according to year, sex, and age group over the period. 

The study was approved by the Research Ethics Committee.  There were 11,087 

deaths registered in the studied period, of which 5,530 were from women due to CVDs. 

Records from 12 deaths were excluded from the study, because three did not provide 

a full address and nine were classified in the database as from the “rural area”, 

therefore, their geospatial location was impracticable, totalling 5,518 deaths after 

exclusion. Of the total number of deaths from CVDs that occurred in the period, 49.8% 



were women. Ischemic heart disease was the cause of a total of 1,545 (28.0%) deaths; 

stroke, 465 (8.4%) deaths; and hypertensive heart disease, 398 (7.2%) deaths in 

women. In the age group between 50 and 80 years or older, there were 5,247 (94%) 

deaths. A 26%-increase in mortality among women in the 50-year age group (397 

deaths), and 2,636 (40.4%) deaths among those in the 80-year age group were found. 

In the univariate analysis of the IPVS sociodemographic variables, all of these were 

significant and positive, and the average income of the women responsible for the 

household had the highest index (I=0.521). In the bivariate analysis, the proportion of 

literate women responsible for the household was significant and positive (I=0.047). 

The results of the present study showed that social determinants of health, such as 

income, education, and female gender, are related to mortality from CVDs in the 

analyzed municipality. Thus, similar to the literature, our findings corroborate that 

greater socioeconomic deprivation in women leads to a gradual increase in risk for 

CVDs and mortality, especially from 50 years of age onwards. Public policies in our 

country can be subsidized with multiple actions for women with unfavorable 

socioeconomic conditions, since they are more susceptible to mortality from CVDs and 

their risk factors. 

 

Keywords: Mortality. Cardiovascular diseases. Women. Social determinants. Income.  



RESUMEN 

 

RICCI, Waleska Zafred. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 

mujeres del municipio de Ribeirão Preto entre 2010 y 2018. 2021. 100f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles representan una de las principales 

causas de muerte en el mundo, entre ellas destacan las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) como problema de salud a escala mundial, con elevada 

cantidad de muertes, especialmente en mujeres de la faja etaria correspondiente al 

climaterio y la posmenopausia. Existen vacíos en la literatura nacional respecto de la 

influencia de la situación socioeconómica de las mujeres fallecidas por ECV. Se trata 

de un estudio ecológico, de tendencia temporal, apuntando a investigar la relación 

entre los coeficientes de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en mujeres, 

en el municipio de Ribeirão Preto, con determinantes sociales de salud, entre 2010 y 

2018. Fueron incluidas en el estudio mujeres fallecidas por ECV residentes en 

municipio de Ribeirão Preto, independientemente del lugar de su fallecimiento. Datos 

provistos por la División de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría Municipal de 

Salud de Ribeirão Preto respecto de mujeres fallecidas en la región, 

independientemente del lugar de su fallecimiento. Estudio realizado entre marzo de 

2019 y setiembre de 2021. Las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (TMEE) 

por cada 100 mil habitantes para ECV fueron calculadas para sexo femenino, faja 

etaria y año del fallecimiento, utilizándose la población estándar de la Organización 

Mundial de la Salud y el método directo de estandarización. Las variables 

sociodemográficas fueron extraídas del Índice Paulista Vulnerabilidad Social (IPVS), 

de la Fundación Sistema Estadual de Recolección y Análisis de Datos (SEADE) y del 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), y fueron analizadas aplicándose 

análisis espacial por sector censitario del municipio de Ribeirão Preto. El análisis 

descriptivo de datos se efectuó utilizando programa estadístico STATA, versión 14 

para Windows. Se usó frecuencia y porcentaje de fallecimientos por ECV de acuerdo 

al año, sexo y faja etaria durante el período. El estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética e Investigación. En el período ocurrieron 11.087 fallecimientos, 5.530 de ellos 

en mujeres, por ECV. Fueron excluidos 12 fallecimientos. Tres de ellos no 



presentaban dirección completa, y nueve estaban clasificados como en "zona rural", 

imposibilitando su ubicación geoespacial. El total de fallecimientos fue de 5.518 luego 

de las exclusiones. Del total de fallecimientos por ECV en el período, 49,8% 

correspondieron a mujeres. La cardiopatía isquémica representó un total de 1.545 

(28,0%) fallecimientos; las enfermedades cerebrovasculares, 465 (8,4%) 

fallecimientos; y la enfermedad cardíaca hipertensiva, 398 (7,2%) fallecimientos en el 

sexo femenino. En la faja etaria de 50 a 80 años o más se sumaron 5.247 (94%) 

fallecimientos. Sin embargo, se observó aumento del 26% de mortalidad a partir de la 

faja etaria de los 50 años (397 fallecimientos) en las mujeres. En la faja etaria por 

sobre 80 años se encontraron 2.636 (40,4%) fallecimientos. En el análisis univariado 

de las variables sociodemográficas del IPVS, todas fueron significantes y positivas; la 

más alta fue rendimiento promedio de las mujeres responsables del domicilio 

(I=0,521). En el análisis bivariado, fue significante y positiva la proporción de mujeres 

alfabetizadas responsables del domicilio (I=0,047). Los resultados del presente 

estudio mostraron que los determinantes sociales en salud, como ingresos, 

escolarización y sexo femenino, están relacionados con la mortalidad por ECV en el 

municipio analizado. Consecuentemente, nuestros hallazgos coinciden con la 

literatura en que las mayores privaciones socioeconómicas de las mujeres determinan 

un incremento gradual de riesgo para ECV y mortalidad, particularmente a partir de 

los 50 años de edad. Asimismo, el estudio puede respaldar políticas públicas en el 

país, con acciones múltiples para mujeres en condiciones socioeconómicas 

desfavorables, toda vez que presentan mayor susceptibilidad a mortalidad por ECV y 

a sus factores de riesgo.  

 

Palabras clave: Mortalidad. Enfermedades Cardiovasculares. Mujeres. 

Determinantes Sociales. Renta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCVs) estão entre as três principais causas 

globais de morte no mundo somadas à doença respiratória e condições neonatais, e 

tem sido a principal causa de mortalidade desde a década de 60 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020). 

Pode-se dividir as causas de óbito em três categorias: transmissíveis (doenças 

infecciosas e parasitárias e doenças maternas, perinatais e nutricionais), não 

transmissíveis (crônicas) e traumas. Em 2019, sete das dez principais causas de 

morte no mundo foram relacionadas às Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNTs), que representaram 74% das mortes em todo o mundo neste ano (OLIVEIRA 

et al., 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Estudos apontam para a gravidade e complexidade da necessidade de 

diminuição dos coeficientes de mortalidade por DCNTs no mundo. Devido à gravidade 

do tema, a Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2011, convocou 

uma reunião com os Chefes de Estado para alinhar metas globais, denominada 

Declaração Política da Reunião de Alto Nível sobre DCNTs. A fim de cumprir tais 

metas, o Brasil definiu o  “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)” que apresenta metas para o 

enfrentamento dessas doenças até 2025.  Dentre elas ficou estabelecido em maio de 

2012, pela ONU a meta mundial de redução de 25% da mortalidade prematura por 

doenças crônicas não transmissíveis entre os anos de 2015 e 2025. E, ainda, metas 

de redução nos quatro principais  fatores de risco para as DCNTs: tabagismo; 

consumo do álcool; alimentação não saudável; e inatividade física (AFSHARI et al., 

2020; BEAGLEHOLE et al., 2012; HELLER et al., 2019; MALTA; SILVA JR, 2013; TAN 

et al., 2021). 

Em 2015, a ONU aprovou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

que além de incentivos para um estilo de vida saudável  também estavam associadas 

às DCNTs (MALTA et al., 2020).  

Dentre as DCNTs, as DCVs são as que mais acometem as pessoas no mundo, 

e responsáveis pelo maior número de óbitos. Dentre elas, a doença isquêmica do 

coração é responsável por 16% do total de mortes no mundo. Analisando o número 

de óbitos por doença isquêmica do coração, se compararmos o ano de 2000 com 

2019, houve um aumento de 2 milhões para 8,9 milhões de mortes, respectivamente. 
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O acidente vascular cerebral (AVC), que está no grupo das doenças cerebrais, é o 

segundo responsável das mortes globais por DCVs nos últimos 15 anos. Um outro 

ponto, é que as causas de mortalidade também variam com o padrão socioeconômico 

de cada país (MARTINS, 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Segundo Brant et al. (2017), em um estudo que analisou a mortalidade nos 

estados brasileiros, resultados revelaram que, entre as DCVs, a cardiopatia isquêmica 

é a principal causa de morte cardiovascular em todo o território nacional — com 

exceção do Amapá, seguida pelas doenças cerebrovasculares. 

Saber a causa dos óbitos, medir a forma que as pessoas vivem, bem como o 

número desses óbitos por ano e por sexo nos traz indicadores de como estão sendo 

as estratégias realizadas para o público com DCVs e quão eficiente estão os Serviços 

de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Nesta direção, em relação aos homens, embora tenham sido feitos esforços 

consideráveis para aumentar a conscientização sobre as DCVs e seus sintomas, 

ainda existe uma percepção generalizada, especialmente nos países de baixa e média 

renda, de que as DCVs afetam predominantemente os homens. No entanto, como as 

mulheres têm uma expectativa de vida maior que os homens, a carga cardiovascular 

em termos absolutos é realmente maior nas mulheres do que nos homens, 

representando 32% de todas as mortes de mulheres relacionadas a causas 

cardiovasculares, em comparação com 27% nos homens (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2011).  

E, apesar dos progressos substanciais na conscientização, tratamento e 

prevenção de fatores de risco para as DCVs nas últimas décadas, ainda continuam 

sendo a principal causa de morte e incapacidade no mundo, em ambos os sexos. 

Soma-se a este cenário que a privação socioeconômica é considerada como fator de 

risco para as DCVs e fornece dados sobre a condição de vida e o status 

socioeconômico da população (ocupação, renda e educação), podendo implicar 

diretamente na condição de saúde do indivíduo e na desigualdade na saúde. Tal 

situação foi mostrada em um estudo onde esta relação aparece bem heterogênea 

quando comparados homens e mulheres, porém nas mulheres em maior privação 

socioeconômica houve um aumento gradativo de risco para as DCVs (PUJADES-

RODRIGUEZ et al., 2014). 
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Por estas questões, é necessário explorar a relação entre o sexo feminino e as 

desigualdades socioeconômicas e a mortalidade por DCVs no nosso país, de tal forma 

que permitam subsidiar as políticas públicas em saúde.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Panorama da mortalidade por Doenças Cardiovasculares no Brasil e no 

mundo 

 

 Nos últimos trinta anos, as transições demográficas e epidemiológicas foram 

responsáveis pela mudança no perfil de morbidade e mortalidade da população 

brasileira com grande predomínio de doenças e mortes devido às doenças e agravos 

não transmissíveis (DANTs), dentre elas as DCVs. O aumento das DCVs produz 

impacto nos custos, não só para os sistemas de saúde, bem como para a previdência 

social devido à morbidade e invalidez precoce, e, sobretudo para a sociedade, famílias 

e às pessoas (ABRANCHES, 2013; SOUZA et al., 2018).  

 As DANTs não possuem sua etiologia diretamente relacionada a um agente 

biológico, mas a múltiplas causas de origem física, social, econômica e ambiental. São 

divididas em DCNTs; doenças mentais; doenças genéticas; e causas externas 

causadas por acidentes e violências (BRASIL, 2011; MALTA et al., 2019).  

 As DCNTs são o principal grupo de causa de morte em todo o mundo, sendo 

responsáveis por impactos adversos econômicos e sociais, além de mortes 

prematuras e perda de qualidade de vida. Segundo a ONU, estima-se que são 

responsáveis por cerca de 70% das mortes globais, o que corresponde a mais de 38 

milhões de mortes a cada ano. Tal dado excede significativamente as mortes por 

causas externas e por doenças infecciosas (MALTA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 

2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

 São definidas como um conjunto de doenças multifatoriais que se desenvolvem 

no decorrer da vida, de etiologias incertas, longos períodos de latência e diferentes 

fatores de risco. Esse grupo é considerado um sério problema de saúde pública global. 

As quatro principais doenças mais frequentes deste grupo são as DCVs, diabetes 

mellitus (DM), neoplasias e as doenças respiratórias crônicas (BRASIL, 2011). 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 mostram que mais de 

45% da população adulta (54 milhões de indivíduos) relatam possuir pelo menos uma 

DCNT (MALTA et al., 2019). São resultados de diversos fatores, determinantes sociais 

e condicionantes, além de compartilharem fatores de risco individuais como 

tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável 

(BRASIL, 2011).  
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  Segundo Malta et al. (2019), indivíduos de diferentes condições 

socioeconômicas são atingidos pelas DCNTs, porém observa-se que os grupos mais 

vulneráveis, com baixa escolaridade e renda são atingidos de forma mais intensa, 

desfavorecendo ainda mais a condição socioeconômica devido às incapacidades, 

limitações impostas pela doença e consequentemente a redução da força produtiva.  

Em 2010, o Ministério da Saúde juntamente com várias  Instituições de ensino 

e pesquisa realizaram um estudo brasileiro “Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-

2022”  com o objetivo de encontrar sugestões para criar intervenções que possibilitem 

o enfrentamento das DCNTs no país. Este estudo mostrou que cerca de 45% de todas 

as mortes no mundo são causadas por DCNTs, sendo mais de 17 milhões, causadas 

por DCVs e no Brasil são responsáveis por 70% da causa de morte, atingindo mais 

predominantemente as camadas mais pobres  e os grupos de maior vulnerabilidade 

da população brasileira, como baixa escolaridade e renda (BRASIL, 2011).  

Esses dados se mantêm, visto que na última revisão da Organização Pan-

Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em 2018, as 

DCVs mostram-se como a primeira causa de morte em todo o mundo, responsável 

em 2016 por 41 milhões de mortes e 71% do total de mortes ocorridas neste ano 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

Atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas, principalmente a 

grupos vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda, 75% das 

mortes por DCVs ocorrem em países de baixa e média renda, onde 29% das pessoas 

apresentam menos de 60 anos de idade, enquanto nos países de renda alta, 

representam 13% dos óbitos, na mesma faixa etária (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). 

Observa-se o mesmo cenário, atualmente no Brasil, onde 72% das mortes são 

decorrentes das DCNTs, porém 30% são atribuídas às DCVs, 16% a neoplasias e 6% 

a doenças respiratórias (OLIVEIRA et al., 2020). 

 Representam a principal causa de mortalidade e de incapacidade, em ambos 

os sexos, no Brasil e no mundo. Segundo a OPAS, foi responsável por 16,6 milhões 

de mortes, ou um terço de todos os óbitos no mundo, resultado de várias formas de 

DCVs. Há também sérios problemas de incapacidade por causa de cardiopatias ou 

acidentes vasculares cerebrais, que matam mais de 12 milhões de pessoas todo ano. 

E essas doenças não se restringem mais aos países desenvolvidos, cerca de 80% 
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dos óbitos por DCVs no mundo ocorrem em países em desenvolvimento, de baixa e 

média renda. Esses últimos são responsáveis por 86% das DCVs (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2017). 

Apesar da tendência de redução dos riscos de mortalidade por DCVs no Brasil 

e no mundo, algumas projeções indicam o aumento de sua importância relativa em 

países de baixa e média renda. Dessa forma, a maior longevidade, associada ao 

possível aumento da incidência das DCVs por adoção dos estilos de vida com maior 

exposição a fatores de risco, são consideradas as principais razões deste incremento. 

Malta et al. (2014) referem que as DCVs são as principais causas de morte nos países 

desenvolvidos e nos países em desenvolvimento; nos países desenvolvidos, tem-se 

observado redução na incidência e na mortalidade por essas doenças desde a década 

de 1960.  

No Brasil, observou-se que de 2000 a 2011 ocorreram quedas importantes nas 

taxas de mortalidade por DCVs no Brasil (3% ao ano, de 265,0/100 mil habitantes para 

183,3/100 mil habitantes) (MALTA et al., 2014, 2019). 

Estudo realizado nas Américas em 2014, teve como objetivo analisar os dados 

de mortalidade por DCVs em três regiões no período de 2000 a 2009, mostrou que a 

mortalidade diminuiu nas três regiões das Américas. A taxa de mortalidade 

padronizada para idade (TMPI), sendo cada morte por 100.000 habitantes na América 

do Norte era de 192,3 mortes em 2000 e passou para 135,5 mortes em 2009, declínio 

de 29%. Na América Latina, o declínio foi de 14%, pois era de 229,9 mortes em 2000 

e passou para 191,4 mortes em 2009. Por fim, na América Central e Caribe, a TMPI 

era de 296,4 mortes em 2000 e reduziu para 264,1 mortes em 2008, declínio de 11%, 

último período disponível para análise durante o estudo (GAWRYSZEWSKI; SOUZA, 

2014). 

Estudo realizado na Europa, em 2014, que teve como objetivo descrever a 

mortalidade por DCVs no continente concluiu que esta é responsável por mais de 4 

milhões de mortes por ano, cerca de metade de todas as mortes na Europa. A 

proporção de todas as mortes atribuíveis pelas DCVs é maior nas mulheres (51%) do 

que nos homens (42%) (NICHOLS et al., 2014). 

Apesar do declínio, alguns países têm mostrado leve aumento neste padrão. 

Estudo realizado na África em 2015 teve como objetivo estimar o número de mortes, 

taxas de mortalidade e as tendências de mortalidade para DCVs na África 

subsaariana, por idade de 1990 a 2013. Apresentou TMPI de 327,6 mortes por 
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100.000 habitantes em 1990 e 330,2 mortes em 2013, representando um aumento de 

apenas 1% em mais de duas décadas. E conclui que são necessários esforços 

agressivos na promoção da saúde e prevenção de DCVs (MENSAH et al., 2015).  

Como também, observa-se o aumento no estudo realizado na Ásia no ano de 

2015 que teve como objetivo analisar os padrões globais e regionais da mortalidade 

cardiovascular de 1990 a 2015. Mostrou que a  TMPI foi de 376 mortes por 100.000 

habitantes em 1990 e 398 mortes por 100.000 habitantes em 2013. Os autores 

apontaram que este aumento pode ser causado por mudanças na exposição aos 

fatores de risco das DCNTs e não simplesmente pelo envelhecimento da população 

(ROTH et al., 2015).  

No Brasil, observam-se diferentes distribuições entre as regiões brasileiras. 

Estudo realizado em 2016 com o objetivo de atualizar os dados de mortalidade por 

DCVs em mulheres e homens nas cinco regiões do país mostrou que no ano de 2012 

a TMPI todas por 100.000 mil habitantes, foram na Região Norte de 318 mortes, 

Região Nordeste de 357 mortes, Região Sudeste 382 mortes, Região Sul 381 mortes 

e Região Centro-Oeste 394 mortes. Houve variação no total das mortes no período 

de observação de 1980 a 2012, sendo que a Região Nordeste foi a única que 

apresentou aumento nos casos (variação +27%) e a Região Sudeste apresentou 

maior diminuição dos casos (variação -126%). Concluiu-se que é necessário 

intensificar as políticas de saúde pública de prevenção das doenças do aparelho 

circulatório, em especial da região Nordeste (MANSUR; FAVARATO, 2016). 

Segundo o estudo de Istilli (2018), realizado em Ribeirão Preto, que analisou 

4.762 óbitos prematuros por DCVs, neoplasias, doenças respiratórias e DM no 

período de 2010 a 2014, 2.805 foram do sexo masculino e 1.957 do feminino. Os 

óbitos por DCVs representaram 45% da amostra, sendo 48% para o sexo masculino 

e 42% para o sexo feminino. Istilli (2018) considera que esse dado pode ser devido 

ao aumento na taxa de expectativa de vida da população em geral, especialmente ao 

sexo feminino e a maior exposição aos fatores de risco para o aparecimento de 

neoplasias. 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

Ribeirão Preto situa-se na faixa de IDHM muito alto, sendo que os dados que mais 

contribuem para esse índice são: longevidade, renda e por último educação, 

ocupando a 22ª posição no estado de São Paulo. Quanto à educação, considerando 

a população acima de 25 anos em Ribeirão Preto, no ano de 2010 temos que 3% 
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eram analfabetos, 65% possuem o ensino fundamental completo, 49% o ensino médio 

completo e 21%, o superior completo.  No que se refere a renda, em 2017 a proporção 

de pessoas pobres (renda familiar per capita mensal inferior a R$140,00) era 52%, e 

a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza (com renda familiar per capita mensal 

inferior a R$ 255,00) era 74%. Apesar desses indicadores observamos que o Índice 

Gini passou de 0,56, em 2000, para 0,54, em 2010, o que nos faz concluir que houve 

redução na desigualdade de renda. Importante destacar que o Índice Gini é uma das 

medidas de desigualdade de renda do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

valor esse que pode variar entre 0 e 1 e, quanto maior o índice,  maior será a 

desigualdade de renda existente no município. Um último dado relevante para a 

contextualização do município de Ribeirão frente aos objetivos deste estudo, é que o 

percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos 

menores de 15 anos, no mesmo período, passou de 9,9% para 9,6%, entre os anos 

de 2000 e 2010 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2021). 

  Em relação aos dados sobre a mortalidade no município de Ribeirão Preto 

ainda há lacunas na literatura, que necessitam ser exploradas. Uma questão que pode 

ser explorada são as diferenças na distribuição na mortalidade por DCVs segundo o 

sexo feminino e idade, e ainda segundo a posição da mulher como responsável pela 

renda familiar. 

 

2.2 Os determinantes sociais de saúde na mortalidade por doenças 

cardiovasculares em mulheres  

 

 As condições sociais, econômicas, políticas e culturais têm sido objeto de 

estudo devido ao impacto sobre as DCNTs. Esses estudos têm como finalidade 

levantar dados para subsidiar ações de políticas públicas visando à promoção e 

prevenção à saúde da população. Tais condições foram denominadas pela  OMS por  

determinantes sociais da saúde, que considera como as condições em que as 

pessoas vivem e trabalham. Um conceito mais amplo é considerado pela Comissão 

Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), como sendo os “fatores 

sociais, e econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” 

(BRASIL, 2011; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; COMISSÃO NACIONAL DE 

DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE, 2008). 
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Os determinantes sociais e sua implicação na saúde tem sido estudada, 

considerando uma estreita relação entre melhores condições de saúde e o risco de 

DVCs. A maioria dos estudos relatam essa desigualdade tendo impacto nos homens, 

porém já foram demonstrados estudos com desigualdades do status socioeconômico 

em mulheres para doença cardíaca coronariana (MATTHEWS; MANOR; POWER, 

1999). 

 Estudos realizados em países de alta renda já tem definido que o status 

socioeconômico é inversamente relacionado ao risco de DCVs, porém com maiores 

riscos para AVC, destacando maiores riscos de morbidade e mortalidade entre 

indivíduos com menor grau de escolaridade, renda mais baixa e lugares mais 

desfavorecidos (HIPPISLEY-COX et al., 2008; VATHESATOGKIT; BATTY; 

WOODWARD, 2014; WOODWARD; BRINDLE; TUNSTALL-PEDOE, 2006). 

 Em um estudo realizado em grande escala de eventos cardiovasculares, foi 

evidenciado que os índices socioeconômicos foram inversamente associados ao risco 

cardiovascular em ambos os sexos, porém para doença cardíaca coronariana (DCC) 

e DCVs foi mais fortemente significativa em mulheres na comparação do mais baixo 

nível de escolaridade (BACKHOLER et al., 2017). 

 Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, em 2003, já 

mostravam elevada prevalência de DCNTs na população feminina e em outros 

indivíduos com baixa escolaridade. A Pesquisa Nacional de Saúde aponta ainda que, 

entre as DCVs analisadas no inquérito, a maioria foi referida pelas mulheres e as 

pessoas com doenças crônicas relataram pior autoavaliação da sua saúde. Esse fato 

pode ser decorrente das mulheres utilizarem mais os serviços de saúde e também por 

serem mais atentas à sua saúde (LEVORATTO et al., 2014). 

Bernal et al. (2019) em seu estudo acerca dos indicadores de DCNTs em 

mulheres com idade reprodutiva, beneficiárias e não beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, descrevem que tais doenças têm afetado mais as pessoas de baixa renda, 

por serem mais expostas aos fatores de risco e terem menor acesso aos serviços de 

saúde. E ainda destacam que existem diferenças importantes na distribuição da 

morbimortalidade dessas doenças segundo fatores socioeconômicos, como 

educação, ocupação, renda, gênero e etnia, ocasionando diferente acesso a serviços, 

padrões de consumo, entre outros. 

 Evidências mostram que tanto para homens quanto para as mulheres, os 

principais riscos de saúde relacionados ao estilo de vida como fumo, álcool, 
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alimentação não saudável, obesidade e sedentarismo são responsáveis por mais de 

três milhões de mortes por ano no mundo, com riscos relativos semelhantes em 

homens e mulheres para sobrepeso e obesidade. Essas estimativas e a notável 

diferença do sexo na carga cardiovascular provavelmente aumentam ainda mais 

devido ao envelhecimento da população, maior expectativa de vida e ao grande atraso 

no desenvolvimento de DCVs em mulheres se comparadas aos homens (ESHRE 

CAPRI WORKSHOP GROUP, 2016). 

É sabido que a mortalidade por DCVs em homens é maior do que nas 

mulheres, porém ao se estudar a mortalidade em mulheres merece destaque a faixa 

etária a partir dos 40 anos quando observa-se impacto das alterações hormonais, e 

acima dos 80 anos devido aumento da expectativa de vida das mulheres (LOLIO et 

al., 1991; MANSUR; FAVARATO, 2016). 

O estudo de Leonard e Marshall (2018) mostrou que 6,6 milhões de mulheres 

são afetadas anualmente nos Estados Unidos por DCVs, que representa quase ⅓ de 

todas as causas de morte em mulheres. Esses dados são semelhantes no Brasil e na 

Europa. Apesar de avanços na detecção precoce e no tratamento, o que resultou em 

discreto decréscimo na mortalidade em mulheres por DCVs, podemos observar que 

em 2014, óbitos em mulheres brasileiras por DCVs totalizaram 340.284, 

representando um aumento aproximado de 20% em relação aos 10 anos anteriores.  

Há diferenças na prevalência de fatores de risco para DCVs quando 

comparamos a distribuição pelo sexo e comorbidades, como Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e DM, sendo esta mais alta entre as mulheres. Essa desigualdade 

se observa também em outros fatores de risco para DCVs, como obesidade e fumo, 

que têm mostrado uma tendência de estabilização ou ainda de aumento entre as 

mulheres, ao contrário do observado nos homens, reforçando esse padrão de 

desigualdade entre os sexos. Além dessas diferenças, também são observadas 

disparidades na prevalência dos fatores de risco entre grupos socioeconômicos, 

mostrando que a iniquidade para os fatores de risco se estende também à classe 

socioeconômica. Outra diferenciação em relação ao sexo, pode estar relacionada a 

apresentação clínica da doença cardiovascular. Tais diferenças podem estar 

relacionadas especificamente a diferenças genéticas; distinções anatômicas e 

fisiológicas; e ainda diferenças psicossociais, culturais ou econômicas entre mulheres 

e homens (BONOTTO; SASSI; SUSIN, 2016; LEONARD; MARSHAL, 2018). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cardiovascular-disease-in-women
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Observa-se ainda que as pesquisas que tratam das DCVs mostram o quanto 

esses agravos acometem as mulheres de maneira crescente, mesmo sendo jovens, 

e, consequentemente, afetam as questões reprodutivas. No entanto, existe ainda uma 

lacuna importante no que tange a possíveis iniquidades, ou seja, se as mulheres com 

condições socioeconômicas desfavoráveis são mais susceptíveis às DCVs e seus 

fatores de risco. 

No estudo brasileiro realizado em 2017, que analisou as variações da 

mortalidade por DCVs no Brasil e em seus estados, mostrou que o Brasil apresentou 

o mesmo padrão observado no restante do mundo, ou seja, a mortalidade por DCVs 

em mulheres diminui conforme o nível socioeconômico aumenta. Assim, a redução 

mais expressiva da mortalidade padronizada por idade em mulheres nas regiões Norte 

e Nordeste, em contraste com a redução semelhante entre os sexos no Sudeste e no 

Sul, pode sugerir que o Norte e o Nordeste ainda apresentam atraso na redução das 

taxas de mortalidade entre homens por apresentarem menor desenvolvimento e, 

consequentemente, pior acesso aos serviços de saúde (BRANT et al., 2017). 

Vale ressaltar que as DCVs também são tratadas e prevenidas com menor 

intensidade entre as mulheres, principalmente entre aquelas em vulnerabilidade 

social. Sabe-se ainda que, em razão da desigualdade de gênero, práticas machistas 

colocam as mulheres em situações desfavoráveis, que são agravadas ainda mais pela 

desigualdade econômica, que podem repercutir em alterações nas taxas de 

mortalidade que ainda são desconhecidas, pois estudos são necessários para 

conhecer esses dados (MALTA et al., 2018). 

Embora a ideia de que a distribuição das taxas de mortalidade no sexo 

masculino exceda as das mulheres, têm sido observadas mudanças principalmente 

no século XX. A relação entre as taxas de mortalidade pelo sexo depende claramente 

das circunstâncias epidemiológicas, diferenças comportamentais e determinantes 

sociais (CRIMMINS et al., 2019).  

O gênero, as desigualdades sociais, escolaridade, fatores ambientais, 

ocupacionais, comportamentais, metabólicos podem contribuir para o aumento dos 

coeficientes de mortalidade por DCVs, bem como o aumento da incapacidade física 

da população. Desta forma, a implementação de políticas públicas de saúde focadas 

na prevenção das DCVs deve ser intensificada com o objetivo de diminuir os 

coeficientes da mortalidade por DCVs (MANSUR; FAVARATTO, 2016). 
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Para tanto é necessário definirmos gênero, Bruschini, Ardaillon e Unbehaum 

(1998), em sua obra “Tesauro para estudos de gênero e sobre mulheres”, define 

gênero como sendo o princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos 

em desigualdades sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das relações 

entre homens e mulheres. O autor recomenda usar “gênero” para todas as referências 

de ordem social ou cultural, e “sexo” para aquelas de ordem biológica. 

Scott (1995) traz o conceito mais social para a palavra gênero, como sendo um 

elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos e também um modo primordial de dar significado às relações de poder.  

Os estudos sobre mortalidade abordam as variações segundo o sexo na 

perspectiva biológica. A partir do estudo de Istilli (2018), realizado em Ribeirão Preto, 

que analisou 4.762 óbitos prematuros por DCVs, neoplasias, doenças respiratórias e 

DM no período de 2010 a 2014, temos que 2.805 foram do sexo masculino e 1.957 do 

feminino. No entanto, os óbitos por DCVs representaram 45% da amostra, sendo 48% 

para o sexo masculino e 42% para o sexo feminino (ISTILLI, 2018). A fim de diminuir 

esta lacuna, um caminho é investigar os determinantes sociais em saúde segundo o 

sexo feminino em relação as mortalidades por DCVs. 

Este estudo tem como objetivo investigar os coeficientes de mortalidade por 

doenças cardiovasculares em mulheres no município de Ribeirão Preto de 2010 a 

2018, e relacioná-las com determinantes sociais em saúde segundo o Índice Paulista 

de Vulnerabilidade Social.  
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3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo Geral   

 

Investigar a relação entre os coeficientes de mortalidade por doenças 

cardiovasculares em mulheres no município de Ribeirão Preto com determinantes 

sociais da saúde, no período de 2010 a 2018. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o coeficiente de mortalidade por DCVs, a taxa de mortalidade 

padronizada por idade (TMPI) em mulheres em Ribeirão Preto, segundo idade, ano e 

DCV, no período de 2010 a 2018. 

 Analisar a relação entre os coeficientes de mortalidade por DCVs em mulheres 

no município de Ribeirão Preto e as variáveis do Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS) relacionadas ao sexo feminino.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo ecológico e de tendência temporal, realizado no 

município de Ribeirão Preto. Os estudos ecológicos procuram avaliar como os 

contextos sociais e ambientais podem afetar a saúde de grupos populacionais 

(MEDRONHO et al., 2009). 

Estudos realizados com a utilização do indicador de mortalidade auxiliam na 

identificação de casos da doença ou evento que se quer estudar, coletando 

informações, fazendo comparações e estabelecendo quais fatores estão associados 

com o evento (MEDRONHO et al., 2009). 

O desenho de séries temporais tem como foco a evolução das taxas de doença 

ao longo do tempo em uma determinada população geograficamente definida, é 

utilizado geralmente para prever tendências da doença ou avaliar o impacto de uma 

intervenção na população. Em caráter analítico, o objetivo pode ser avaliar a 

associação entre mudanças no tempo no nível médio de uma exposição e das taxas 

de doença em uma população geograficamente definida (MEDRONHO et al., 2009). 

Desta forma, este estudo permite conhecer a relação entre os coeficientes de 

mortalidade por DCVs em mulheres no município de Ribeirão Preto, no período de 

2014 a 2018 e as variáveis do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social relacionadas 

ao sexo feminino. 

 

4.2 Período do estudo 

 

O estudo foi realizado no período de março de 2019 a setembro de 2021.  

 

4.3 Local do estudo 

 

O local deste estudo foi o município de Ribeirão Preto, localizado na região 

nordeste do Estado de São Paulo, a 313 km da capital, conta com uma área da 

unidade territorial de 650,916 km, a densidade demográfica (habitantes por Km²) é de 

1.037 (estimativa 2016). A população estimada do município é de 682.302 habitantes 

para o ano 2017, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE). A Rede de Atenção à Saúde – Sistema Único de Saúde (SUS) do 

município de Ribeirão Preto está organizada em cinco Distritos de Saúde, composta 

por uma unidade funcionando 24 horas para pronto atendimento e unidades básicas, 

em cada Distrito. Estes Distritos de Saúde estão em consonância com os Distritos de 

Vigilância em Saúde. Os Distritos de Saúde são regiões com áreas e populações 

definidas a partir de aspectos geográficos, econômicos e sociais, que agrupam várias 

Unidades de Saúde visando oferecer atendimento básico e de pronto atendimento aos 

residentes destas áreas (RIBEIRÃO PRETO, 2017). 

Nestes distritos, estão 46 estabelecimentos de atenção básica distribuídos 

pelos cinco distritos de saúde, 25 são Unidades Básica de Saúde (UBS), 19 são 

Unidades de Saúde da Família (USF) e 2 são Unidades Básicas e Distritais de Saúde 

(UBDS),  com um total de 45 Equipes de Saúde da Família e 18 unidades básicas 

tradicionais com 20 Equipes de Agentes Comunitários de Saúde (RIBEIRÃO PRETO, 

2017).    

 

4.4 População 

 

A população do estudo foi composta por 11.087 óbitos no período de 2010 a 

2018, destes foram atribuídos um total de 5.530 óbitos em mulheres por doenças 

cardiovasculares no município. Os dados foram fornecidos pela Divisão de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto referente aos 

óbitos de pessoas residentes no município independentemente do seu local de óbito. 

Houve manifestação de concordância com a realização da pesquisa por parte da 

Secretaria Municipal da Saúde (Anexo A). Foram excluídos do estudo 12 óbitos, dos 

quais três não apresentaram endereço completo e nove por estarem classificados no 

banco de dados como “zona rural” sendo inviável a localização geoespacial dos 

mesmos, totalizando 5.518 óbitos após a exclusão. 

O Ministério da Saúde em 1975 desenvolveu o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) que é produto da unificação de mais de quarenta modelos de 

instrumentos utilizados, ao longo dos anos, para coletar dados sobre mortalidade no 

país. Possui variáveis que permitem, a partir da causa do óbito atestada pelo médico, 

construir indicadores e processar análises epidemiológicas que contribuam para a 

eficiência da gestão em saúde. O SIM foi informatizado em 1979. Doze anos depois, 

com a implantação do SUS e sob a premissa da descentralização teve a coleta de 
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dados repassada à atribuição dos Estados e Municípios, através das suas respectivas 

Secretarias de Saúde. Com a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos 

sobre óbitos ocorridos no Brasil, o SIM é considerado uma importante ferramenta de 

gestão na área da saúde (BRASIL, 2021). 

Os dados do SIM são retirados da Declaração de Óbito (DO) que é o 

documento básico e essencial à coleta de dados da mortalidade no Brasil. O fluxo dos 

dados de mortalidade é iniciado nas Secretarias Municipais de Saúde onde as 

informações são digitadas, processadas, criticadas e consolidadas do SIM local. No 

município de Ribeirão Preto, os dados referentes à mortalidade eram coletados das 

declarações de óbitos registradas em Cartórios de Registro Civil de Ribeirão Preto até 

janeiro de 1999, após esta data os mesmos são coletados das declarações de óbitos 

recolhidas diretamente dos estabelecimentos: Hospitais, Serviços de Verificação de 

Óbito do Interior (SVOI), Instituto Médico Legal (IML), Unidades Distritais de Saúde 

(UBDS) e Cartórios de Registro Civil para óbitos ocorridos em domicílio (RIBEIRÃO 

PRETO, 2016). 

Em seguida, os dados informados pelos municípios sobre mortalidade no nível 

local são transferidos à base de dados do nível estadual que os agrega e envia-os ao 

nível federal. Após esse processo na esfera federal a informação sobre todos os óbitos 

de residentes no município é encaminhada para a secretaria de saúde do município e 

as transferências são realizadas via eletrônica e ocorrem, simultaneamente, nos três 

níveis de gestão. Por fim, as informações sobre mortalidade ficam disponíveis para o 

município no TABWIN de acesso sigiloso (BRASIL, 2016).  

A DO é composta por nove blocos de informações de preenchimento 

obrigatório (BRASIL, 2007), a saber: 

a) é a parte da DO preenchida exclusivamente pelo Cartório do Registro Civil; 

b) identificação do falecido: o médico deve dar especial atenção a este bloco, 

dada à importância jurídica do documento; 

c) residência: endereço habitual; 

d) local de ocorrência do óbito; 

e) específico para óbitos fetais e de menores de um ano; 

f) condições e causas do óbito: destacam-se os diagnósticos que levaram à 

morte ou contribuíram para a mesma, ou estiveram presentes no momento 

do óbito. Nesse bloco na parte I, o médico deve declarar a causa básica do 

óbito em último lugar, estabelecendo uma sequência, de baixo para cima, 
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até a causa terminal ou imediata. Na parte II, deve declarar outras condições 

mórbidas pré-existentes e sem relação direta com a morte, que não entraram 

na sequência causa declarada na parte I; 

g) os dados do médico que assinou o DO são importantes e devem ser 

preenchidos de maneira legível, pois se trata de documento oficial, cujo 

responsável é o médico. Para elucidação de dúvidas sobre informações 

prestadas, o médico poderá ser contatado pelos órgãos competentes; 

h) causas externas: os campos deverão ser preenchidos sempre que se tratar 

de morte decorrente de lesões causadas por homicídios, suicídios, acidentes 

ou mortes suspeitas; 

i) a ser utilizado em localidade onde não exista médico, quando, então, o 

registro oficial do óbito será feito por duas testemunhas. 

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde e o meio 

acadêmico têm se empenhado na tarefa de realizar avaliações sucessivas do SIM, 

tanto quantitativamente quanto no quesito qualitativo, a fim de medir o grau de 

fidedignidade bem como das limitações das informações, com isso tem se observado  

uma melhora lenta e progressiva do SIM. Variáveis importantes como sexo e idade, 

por exemplo, se mantem em níveis baixos de não preenchimento (menos de 1%), 

permitindo, assim, que essas possam ser bem analisadas do ponto de vista 

epidemiológico (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). 

 

4.5 Variáveis 

 

4.5.1 Variáveis independentes 

 

Idade: foi considerada em anos completos e, após classificada por faixa etária 

(0-4; 5-9; 10-14; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-

64; 65-69; 70-74; 75-79; e ≥ 80 anos) conforme a classificação do TABWIN.   

Data do óbito: dia, mês e ano do óbito. 

Endereço de residência do indivíduo: foi considerado apenas o endereço de 

residência, para caracterizá-lo no distrito de saúde. 

 

4.5.2 Variável dependente 
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Causas da morte: foi considerada a causa principal da DO dentro do grupo de 

doenças cardiovasculares (I00-I99). Essa causa foi classificada segundo a 10ª 

Revisão da Classificação Internacional de Doenças que passou a ter a seguinte 

denominação: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde. Na prática, é conhecida como CID-10 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010).  

A nona causa mundial mais comum de morte e morbimortalidade são as 

doenças cardiovasculares e outras doenças associadas como “subtipos de outras 

doenças cardiovasculares” (NASCIMENTO et al., 2018).  

As doenças cardiovasculares estão presentes no Capítulo IX da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde na Décima 

Revisão (CID-10) de 1993 que compreende os subgrupos e causas localizadas entre 

os códigos I00-I99, que foram considerados neste estudo. Foi realizada uma nova 

atualização do CID, lançada em 18 de junho de 2018 (CID-11) porém só entrará em 

vigor em 1 de janeiro de 2022. 

O estudo de Brant et al. (2017), que teve como objetivo analisar as diferenças 

nas variações na mortalidade por DCVs no Brasil, considerou as nove causas globais 

mais comuns de morte por DCVs, no qual a causa básica de morte foi definida como 

DCV de acordo com a categorização do Código Internacional das Doenças (CID), 

retirada da DO. 

Dessa forma, neste estudo foram analisadas todos os CIDs de DCVs e em 

destaque esse grupo das nove causas mais comuns de morte por DCVs: 

a) Doença Cardíaca Reumática (I01-01.9, I02.0, I05-09.9); 

b) Cardiopatia Isquêmica (I20-I25.9); 

c) Doença Cerebrovascular (I60-61.9, I62.0, I63-63.9, I65-I66.9, I67.0-I67.3, 

I67.5-I67.6, I68.1-I68.2, I69.0-I69.3); 

d) Doença Cardíaca Hipertensiva (I11-I11.9); 

e) Cardiomiopatia e Miocardite (I40-I43.9, I51.4-I51.5); 

f) Fibrilação Atrial (FA) e Flutter (I48); 

g) Aneurisma de Aorta (I71-I71.9); 

h) Doença Vascular Periférica (I70.2-I70.7, I73-I73.9); 

i) Endocardite (I33-I33. 9, I38-I39.9).  
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Importante ressaltar que os outros CIDs menos frequentes (noventa grupos de 

diagnósticos) de DCVs foram agrupados pela sua baixa frequência mostrados a seguir 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Grupos de diagnósticos de DCVs agrupados pela sua baixa frequência. 

Ribeirão Preto – SP, 2021. 

Código Doença 

I00  Febre Reumática Sem Menção de Comprometimento do Coração 

I10  Hipertensão Essencial (primária) 

I12  Doença Renal Hipertensiva 

I13  Doença Cardíaca e Renal Hipertensiva 

I15  Hipertensão Secundária 

I26  Embolia Pulmonar 

I27  Outras Formas de Doença Cardíaca Pulmonar 

I28  Outras Doenças Dos Vasos Pulmonares; 

I30  Pericardite Aguda 

I31  Outras Doenças do Pericárdio 

I32  Pericardite em Doenças Classificadas em Outra Parte 

I34  Transtornos Não-reumáticos da Valva Mitral 

I35  Transtornos Não-reumáticos da Valva Aórtica 

I36  Transtornos Não-reumáticos da Valva Tricúspide 

I37  Transtornos da Valva Pulmonar 

I44  Bloqueio Atrioventricular e do Ramo Esquerdo 

I45  Outros Transtornos de Condução 

I46  Parada Cardíaca 

I47  Taquicardia Paroxística 

I49  Outras Arritmias Cardíaca 

I50  Insuficiência Cardíaca 

I52  Outras Afecções Cardíacas em Doenças Classificadas em Outra Parte 

I62  Outras Hemorragias Intracranianas Não-traumáticas 

I64  Acidente Vascular Cerebral, Não Especificado Como Hemorrágico ou 

Isquêmico 
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I68  Transtornos Cerebrovasculares em Doenças Classificadas em Outra 

Parte 

I70  Aterosclerose 

I72  Outros Aneurismas 

I74  Embolia e Tromboses Arteriais 

I77  Outras Afecções Das Artérias e Arteríolas 

I78 Doenças Dos Capilares 

I79   Transtornos Das Artérias, Das Arteríolas e Dos Capilares em Doenças 

Classificadas em Outra Parte 

I80   Flebite e Tromboflebite 

I81  Trombose da Veia Porta 

I82  Outra Embolia e Trombose Venosas 

I83  Varizes Dos Membros Inferiores 

I84  Hemorróidas 

I85  Varizes Esofagianas 

I86  Varizes de Outras Localizações 

I87  Outros Transtornos Das Veias 

I88  Linfadenite Inespecífica 

I89  Outros Transtornos Não-infecciosos Dos Vasos Linfáticos e Dos 

Gânglios Linfáticos 

I95  Hipotensão 

I97 Transtornos do Aparelho Circulatório, Subsequentes a Procedimentos 

Não Classificados em Outra Parte 

I98  Outros Transtornos do Aparelho Circulatório em Doenças Classificadas 

em Outra Parte 

I99  Outros Transtornos do Aparelho Circulatório e os Não Especificados 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.5.3 Variáveis relacionadas ao Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

 

Variáveis relacionadas ao IPVS da Fundação Sistema Estadual de Coleta 

de Análise de Dados (SEADE) e do IBGE: foram consideradas quatro variáveis do 

IPVS para análise do impacto dos determinantes sociais nas DCVs.  



Material e Método 44 

 

O IPVS é um indicador criado pela Fundação Seade, em parceria com a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fornece um conjunto de 

informações existentes no banco de dados do universo do Censo Demográfico de 

2010 com informações socioeconômicas e demográficas da população brasileira. 

Trata-se de um indicador bem construído, fundamentado em estudos e teorias sobre 

o fenômeno da pobreza, que levam em conta não apenas a renda, mas também os 

diversos fatores determinantes da situação de vulnerabilidade social (escolaridade, 

saúde, arranjo familiar, possibilidades de inserção no mercado de trabalho, acesso a 

bens e serviços públicos). O IPVS é uma tipologia que classifica os municípios do 

Estado de São Paulo em grupos de vulnerabilidade social a partir de uma combinação 

entre as dimensões demográfica e socioeconômica, a fim de identificar os fatores 

específicos que produzem a deterioração das condições de vida numa comunidade, 

auxiliando na definição de prioridades para o atendimento da população mais 

vulnerável (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2013).  

 Uma das mudanças na atualização do IPVS, é possível identificar com maior 

precisão parcelas de territórios nos municípios paulistas que abrigam segmentos 

populacionais expostos a diferentes graus de vulnerabilidade social e, ao mesmo 

tempo, incorporando-se a essa versão: o indicador de renda domiciliar per capita, a 

situação do setor censitário como aglomerado subnormal (favela) e sua localização 

(urbana ou rural). 

 Para este estudo utilizamos quatro variáveis do IPVS relacionadas ao sexo 

feminino: 

a) idade média das mulheres responsáveis pelo domicílio; 

b) porcentagem de mulheres responsáveis pelo domicílio com menos de 30 

anos;         

c) porcentagem de mulheres responsáveis pelo domicílio alfabetizada; 

d)  rendimento médio das mulheres responsáveis pelo domicílio. 

As variáveis acima foram analisadas por meio da análise espacial por setor 

censitário do município de Ribeirão Preto conforme IPVS.  

 

4.6 Coleta de dados 

 

A primeira parte da coleta de dados foi realizada em setembro de 2016 

referentes aos anos de 2010 a 2014 (ISTILLI, 2018). A segunda etapa da coleta de 
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dados foi realizada em dezembro de 2019, referentes aos anos de 2015 a 2018. Os 

dados foram coletados na Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Os dados deste estudo referem-se aos óbitos 

ocorridos no município de Ribeirão Preto nos anos de 2010 a 2018, causa principal 

de óbito por doenças cardiovasculares, idade, sexo e endereço.  

O acesso às informações foi possível mediante o uso do TABWIN. O TABWIN 

é um programa desenvolvido para rodar na plataforma Windows, criado pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) para facilitar o trabalho de 

tabulação e o tratamento de dados. Suas funcionalidades facilitam a construção e 

aplicação de índices e indicadores de produção de serviços, de características 

epidemiológicas (incidência de doenças, agravos e mortalidade) e de aspectos 

demográficos de interesse (educação, saneamento, renda, etc.) por estado e por 

município; a programação e o planejamento de serviços; a avaliação e tomada de 

decisões relativas à alocação e distribuição de recursos; a avaliação do impacto de 

intervenções realizadas nas condições de saúde (BRASIL, 2005).  

Foi utilizada a versão 3.6b do TABWIN onde a ferramenta trabalha basicamente 

com arquivos de dados no formato Database Files (DBF) ou versão compactada do 

DBF (DBC), além de arquivos de conversão (CNV), arquivos de definição (DEF) e 

arquivos de mapas (MAP) disponibilizados pelo IBGE (BRASIL, 2016).  

Os dados obtidos foram exportados para planilhas do programa Excel de forma 

a permitir o tratamento descritivo dos dados e posterior análise estatística e 

geoprocessamento.  

 

4.7 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada de acordo com os objetivos do estudo e 

apresentados conforme tópicos abaixo em detalhe.   

 

4.7.1 Análise descritiva estatística dos dados  

 

Na primeira etapa da análise, foram selecionados para inclusão os óbitos dos 

indivíduos residentes em Ribeirão Preto - SP, conforme o código do município. Foi 

realizada utilizando o programa estatístico STATA versão 14 para Windows. Para a 

apresentação descritiva dos dados foi utilizado a frequência e percentual dos óbitos 
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segundo o grupo das doenças cardiovasculares, ano, sexo e idade ao longo do 

período de 2010 a 2018. O cálculo de indicadores de mortalidade foi realizado da 

seguinte forma:  

 

4.7.1.1 Coeficientes de mortalidade por causa do óbito 

 

Calculados percentuais de óbitos em mulheres, segundo ano e DCV, expressos 

por 100.000 habitantes. Para aferir os percentuais de redução das taxas no período, 

inicialmente foi calculada a redução anual nas taxas, tomando-se a diferença entre as 

taxas de anos consecutivos e dividindo-a pela taxa no ano inicial do cálculo 

(multiplicado por 100). A média dos valores encontrados foi definida como a redução 

anual no período (MALTA et al., 2014).  

 

4.7.1.2 Taxa de Mortalidade Padronizada para a Idade (TMPI) 

 

Foram calculados os coeficientes gerais padronizados segundo faixa etária e 

ano, utilizando-se como população padrão a do ano de 2010, sendo expresso também 

por 100.000 habitantes (MEDRONHO et al., 2009). As TMPI por 100 mil habitantes 

para DCV foram calculadas para o sexo feminino, faixa etária e ano de ocorrência do 

óbito, utilizando-se a população padrão da OMS e o método direto de padronização 

(AHMAD et al., 2001). Na faixa etária acima de 80 anos ou mais, optou-se pela soma 

dos percentuais estabelecidos pela OMS e dos óbitos acima dessa idade.  

 

4.7.1.3 Taxa de mortalidade padronizada por idade, segundo doença e ano 

 

Foi calculada a TMPI  segundo DVCs e ano estudado. Para o cálculo destas 

proporções foi utilizado como denominador o total de óbitos relativos ao conjunto das 

nove principais DCVs (MEDRONHO et al., 2009). 

 

4.7.1.4 Análise espacial por setor censitário  e Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS) 

 

A análise espacial foi realizada em 2 etapas, primeiramente foi realizada a 

geocodificação dos óbitos por DCV no município de Ribeirão Preto. Essa etapa foi 
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realizada por meio da ferramenta Google Earth e Google Maps, que através dos 

endereços dos participantes do estudo, foram identificadas as coordenadas 

geográficas: latitude e longitude. Através desses dados foi realizada a contagem dos 

pontos  pertencentes a cada setor censitário. Para identificar o impacto das variáveis 

do IPVS nos coeficientes de mortalidade por doenças cardiovasculares em mulheres 

no município de Ribeirão Preto foram realizados os cálculos de Índice de Moran 

univariado e bivariado.  

Para realizar a correlação espacial foi calculado o Índice de Moran local 

univariado (I), para o cálculo das variáveis sociodemográficas do IPVS. Segundo 

Anselin (1995), o Índice de Moran local mostra as unidades em torno das quais há 

aglomeração de valores semelhantes, resultando na existência ou não de 

autocorrelação espacial entre regiões vizinhas para um conjunto de dados. É  

considerado um índice global de correlação espacial podendo variar de -1 a +1, onde 

valores mais perto de +1 indicam correlação, valores próximos a -1 mostram que não 

há correlação espacial significativa e a hipótese é considerada nula, ou seja, com 

independência espacial, em valores iguais a zero.  

A etapa seguinte foi o cálculo do Índice de Moran local  bivariado que é o grau 

de associação linear (positivo ou negativo) entre o valor de uma variável em um 

determinado local e outra variável na circunvizinhança, ou seja, permite um 

conhecimento maior da área, pois permite reconhecimento de áreas com valores 

próximos e outros locais com valores bem distintos, resultando em locais com 

realidades semelhantes (ANSELIN, 1995).  

 

4.8 Aspectos éticos 

 

 Este estudo é um excerto do doutorado intitulado “Distribuição espaço-temporal 

da mortalidade por doenças e agravos não transmissíveis no município de Ribeirão 

Preto - SP nos anos de 2010 a 2014” (ISTILLI, 2018). Aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo parecer número 1580365/2016 (Anexo B) para coleta dos dados de 2010 a 2014 

e parecer número 3904763/2020 para coleta dos dados de 2014 a 2018 (Anexo C), 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde, obedecendo a Resolução 

466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012). Foi solicitada a dispensa de 

utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), por se tratar 
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de uma coleta de dados da mortalidade por Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

sendo impossível contatar os participantes e os dados utilizados não permitir de 

nenhuma forma, a identificação dos sujeitos. 
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados estão apresentados de acordo com objetivos propostos no 

estudo.  

 

5.1 Percentual de óbitos em mulheres em Ribeirão Preto, segundo ano e DCV 

 

 Do total de 11.087 óbitos no período de 2010 a 2018, foram atribuídas 5.518 

(49,8%) mortes às DCVs em mulheres no município de Ribeirão Preto – SP, no 

período de 2010 a 2018. A Tabela 1 mostra a distribuição do número absoluto e 

percentual de óbitos de mulheres em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018, 

segundo ano e DCV. 

Dentre as nove causas globais mais comuns de morte por DCVs, a cardiopatia 

isquêmica apresentou um total de 1.545 (28,0%) óbitos, doenças cerebrovasculares 

com um total de 465 (8,4%) óbitos e doença cardíaca hipertensiva com 398 (7,2%) 

óbitos. É importante destacar que os outros CIDs de DCVs somam-se 2.478 (44,9%) 

óbitos. Já a soma dos óbitos de cardiomiopatia e miocardite; FA e flutter e, aneurisma 

da aorta totalizaram 506 óbitos (9,1%). As duas DCVs que causaram o menor número 

de óbito na população foram a doença vascular periférica e endocardite sendo 35 

(0,6%) e 38 (0,7%), respectivamente (Figura 1).  

Dentre as três doenças que foram responsáveis pelo maior número de óbitos 

(Figura 2), destaca-se a Cardiopatia Isquêmica com 28,0% dos óbitos dentro do grupo 

principal de DCVs estudadas. Observa-se ainda na Tabela 1, um declínio de 2,5% no 

número de óbitos totais por DCVs no período de 2010 (620 óbitos) para 2018 (604 

óbitos). 
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Tabela 1 – Distribuição do número absoluto (n) e percentual (%) de óbitos de mulheres em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 

2018, por DCV, segundo ano e DCV. Ribeirão Preto - SP, 2021.  

CID* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
 n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Cardiopatia Isquêmica 190 30,6 172 28,7 164 27,5 163 27,3 177 28,2 155 24,5 177 28,4 173 27,9 174 28,8 1545 28,0 

Doença Cerebrovascular 45 7,3 41 6,8 54 9,1 46 7,7 52 8,3 49 7,8 39 6,3 57 9,2 82 13,6 465 8,4 

Doença Cardíaca 
Hipertensiva 

45 7,3 34 5,7 35 5,9 43 7,2 38 6,1 50 7,9 44 7,1 44 7,1 65 10,8 398 7,2 

Aneurisma de Aorta 27 4,4 30 5,0 22 3,7 21 3,5 30 4,8 22 3,5 31 5,0 19 3,1 25 4,1 227 4,1 

Cardiomiopatia e 
Miocardite 

21 3,4 25 4,2 13 2,2 21 3,5 11 1,8 20 3,2 17 2,7 11 1,8 18 3,0 157 2,8 

FA** e Flutter 16 2,6 9 1,5 14 2,3 13 2,2 13 2,1 21 3,3 8 1,3 9 1,5 19 3,1 122 2,2 

Endocardite 6 1,0 3 0,5 2 0,3 4 0,7 4 0,6 3 0,5 6 1,0 5 0,8 5 0,8 38 0,7 

Doença Cardíaca 
Reumática 

6 1,0 7 1,2 4 0,7 3 0,5 10 1,6 9 1,4 6 1,0 6 1,0 2 0,3 53 1,0 

Doença Vascular 
Periférica 

3 0,5 4 0,7 1 0,2 3 0,5 5 0,8 3 0,5 4 0,6 6 1,0 6 1,0 35 0,6 

Outros CIDs DCVs*** 261 42,1 274 45,7 287 48,2 280 46,9 288 45,9 300 47,5 291 46,7 289 46,7 208 34,4 2478 44,9 

Total 620 100,0 599 100,0 596 100,0 597 100,0 628 100,0 632 100,0 623 100,0 619 100,0 604 100,0 5518 100,0 

*Código Internacional das Doenças; **Fibrilação Atrial; ***Doenças Cardiovasculares. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 1 – Distribuição do percentual de óbitos de mulheres em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018, por DCV, segundo 

ano e DCV. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

 
Fonte: elaborado pela autora.
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Figura 2 – Distribuição do percentual de óbitos de mulheres em Ribeirão Preto, no 

período de 2010 a 2018, pelas três doenças responsáveis pelo maior número de 

óbitos, segundo ano e DCV. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 2 – Distribuição do número absoluto (n), taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) e percentual (%) de óbitos de 

mulheres em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018, por DCV, segundo faixa etária. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

Faixa etária 

(anos) 

2010 2011 2012 2013 2014 

n TMPI* % n TMPI % n TMPI % n TMPI % n TMPI % 

0 a 4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

5 a 9  0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

10 a 14 0 0,0 0,0 1 0,4 0,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

15 a 19 0 0,0 0,0 1 0,4 0,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

20 a 29 2 0,6 0,4 3 0,8 0,6 3 0,8 0,6 1 0,3 0,2 2 0,6 0,4 

30 a 39 4 1,2 0,8 8 2,4 1,6 8 2,4 1,6 4 1,2 0,8 6 1,8 1,2 

40 a 49 19 5,5 3,7 20 5,8 4,0 21 6,1 4,2 21 6,1 4,2 17 4,9 3,3 

50 a 59 43 11,7 0,1 55 15,0 10,3 47 12,8 0,1 37 10,1 7,0 45 12,3 0,1 

60 a 69 105 30,3 20,1 85 24,5 16,8 88 25,4 17,6 89 25,6 17,8 92 26,5 17,6 

70 a 79 161 42,7 28,4 158 41,9 28,7 153 40,5 28,1 158 41,9 29,1 156 41,3 27,4 

Mais de 80 286 58,4 38,9 268 54,7 37,5 276 56,3 39,0 287 58,6 40,8 310 63,3 42,0 

Total  620 150,2 100,0 599 145,8 100,0 596 144,3 100,0 597 143,7 100,0 628 150,6 100,0 

continua 
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conclusão 

Faixa etária 

(anos) 

2015 2016 2017 2018 Total 

n TMPI* % n TMPI % n TMPI % n TMPI % n TMPI % 

0 a 4 0 0,0 0,0 4 2,0 1,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 2,0 0,1 

5 a 9  1 0,5 0,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,5 0,0 

10 a 14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,4 0,3 0 0,0 0,0 2 0,8 0,1 

15 a 19 1 0,4 0,2 0 0,0 0,0 1 0,4 0,2 0 0,0 0,0 3 1,1 0,1 

20 a 29 3 0,8 0,5 5 1,4 0,9 4 1,1 0,7 3 0,8 0,6 26 7,2 0,5 

30 a 39 5 1,5 1,0 11 3,2 2,1 7 2,1 1,4 6 1,8 1,2 59 17,4 1,3 

40 a 49 12 3,5 2,3 27 7,8 5,2 18 5,2 3,5 21 6,1 4,2 176 51,1 3,8 

50 a 59 41 11,2 7,3 41 11,2 0,1 44 12,0 8,0 44 12,0 0,1 397 108,1 8,1 

60 a 69 93 26,8 17,6 102 29,4 19,4 90 25,9 17,4 83 23,9 16,5 827 238,3 17,9 

70 a 79 168 44,5 29,3 132 35,0 23,1 149 39,5 26,5 152 40,3 27,8 1387 367,5 27,6 

Mais de 80 308 62,9 41,4 301 61,4 40,6 305 62,3 41,8 295 60,2 41,5 2636 538,0 40,4 

Total  632 152,0 100,0 623 151,4 100,0 619 148,8 100,0 604 145,1 100,0 5518 1332,0 100,0 

*Taxa de Mortalidade Padronizada por Idade. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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De 2010 a 2013 houve uma diminuição progressiva da TMPI total das mulheres 

de Ribeirão Preto, seguido por um aumento em 2014 e 2015 . A partir de 2016, a 

TMPI volta a cair anualmente até 2018 (Figura 3). 

 

Figura 3 – Distribuição da taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) total por 

DCV de mulheres em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018. Ribeirão Preto - SP, 

2021. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 4 – Distribuição da taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) por DCV de mulheres em Ribeirão Preto, no período 

de 2010 a 2018, segundo faixa etária. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

 

Fonte: elaborado pela autora.
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Houve um aumento significativo de 26% a partir da faixa etária dos 50 anos 

(397 óbitos), sendo que este aumento se apresenta de forma similar ao longo dos 

anos estudados. A faixa etária acima de 80 anos totaliza 2.636 óbitos de mulheres, 

representando 40,4% se comparado com o total de óbitos no período estudado. 

Importante destacar que na faixa etária de 50 a 80 anos ou mais, somam-se 5.247 

óbitos totais (94%) (Tabela 2).  

 

5.3 Taxa de mortalidade padronizada por idade em mulheres em Ribeirão Preto, 

segundo doença e ano 

 

A fim de conhecer a TMPI segundo ano e DCV no período estudado, 

calculamos a TMPI e podemos ver que houve uma variação na distribuição da TMPI 

dentro das nove causas globais mais comuns de óbito, mostrado na Tabela 3. Em 

todos os anos de 2010 a 2018, a cardiopatia isquêmica foi a doença com maior TMPI 

nas mulheres de Ribeirão Preto.



Resultados 59 

 

Tabela 3 – Distribuição do número absoluto (n), taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) e percentual (%) de óbitos em 

mulheres residentes em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 2018, por DCV, segundo doença e ano. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

CID* 2010 2011 2012 2013 2014 

 n TMPI** % n TMPI % n TMPI % n TMPI % n TMPI % 

Doença Cardíaca 
Reumática 

6 1,6 1,1 7 1,8 1,2 4 1,1 0,7 3 0,8 0,6 10 2,8 1,8 

Cardiopatia 
Isquêmica 

190 46,8 31,1 172 42,1 28,9 164 40,8 28,2 163 40,8 28,4 177 43,3 28,8 

Doença 
Cerebrovascular 

45 11,8 7,9 41 10,3 7,0 54 13,7 9,5 46 12,0 8,4 52 13,2 8,8 

Doença Cardíaca 
Hipertensiva 

45 11,0 7,3 34 8,3 5,7 35 8,3 5,8 43 9,7 6,7 38 8,9 5,9 

Cardiomiopatia e 
Miocardite 

21 4,8 3,2 25 6,1 4,2 13 3,2 2,2 21 4,9 3,4 11 2,7 1,8 

FA*** e Flutter 16 3,5 2,3 9 2,0 1,3 14 3,1 2,1 13 3,0 2,1 13 3,0 2,0 

Aneurisma de Aorta 27 6,9 4,6 30 7,3 5,0 22 5,7 4,0 21 5,1 3,6 30 7,3 4,8 

Doença Vascular 
Periférica 

3 0,6 0,4 4 1,0 0,7 1 0,3 0,2 3 0,7 0,5 5 1,1 0,7 

Endocardite 6 1,5 1,0 3 0,7 0,5 2 0,5 0,3 4 0,9 0,6 4 1,0 0,7 

Outros CIDs 
DCVs**** 

261 61,9 41,2 274 66,2 45,4 287 67,6 46,9 280 65,8 45,8 288 67,4 44,7 

Total 620 150,2 100,0 599 145,8 100,0 596 144,3 100,0 597 143,7 100,0 628 150,6 100,0 

continua 
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     conclusão 

CID* 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

 n TMPI** % n TMPI % n TMPI % n TMPI % n TMPI % 

Doença 
Cardíaca 
Reumática 

9 2,3 1,5 6 1,6 1,1 6 1,4 1,0 2 0,6 0,4 53 61,0 1,0 

Cardiopatia 
Isquêmica 

155 38,0 25,0 177 43,6 28,8 173 42,3 28,4 174 42,6 29,3 1545 1737,5 27,9 

Doença 
Cerebrovascular 

49 12,6 8,3 39 10,6 7,0 57 14,9 10,0 82 20,1 13,8 465 539,8 8,7 

Doença 
Cardíaca 
Hipertensiva 

50 12,2 8,0 44 10,8 7,1 44 10,4 7,0 65 14,8 10,2 398 448,0 7,2 

Cardiomiopatia e 
Miocardite 

20 4,8 3,2 17 4,2 2,8 11 2,7 1,8 18 4,6 3,1 157 174,2 2,8 

FA*** e Flutter 21 4,8 3,2 8 1,8 1,2 9 2,1 1,4 19 4,4 3,0 122 133,8 2,1 

Aneurisma de 
Aorta 

22 5,7 3,8 31 7,8 5,1 19 4,6 3,1 25 5,9 4,0 227 256,7 4,1 

Doença Vascular 
Periférica 

3 0,6 0,4 4 1,0 0,6 6 1,5 1,0 6 1,4 1,0 35 40,2 0,6 

Endocardite 3 0,8 0,5 6 1,9 1,2 5 1,3 0,9 5 1,3 0,9 38 42,0 0,7 

Outros CIDs 
DCVs**** 

300 70,2 46,2 291 68,2 45,1 289 67,6 45,4 208 49,5 34,1 2478 2804,9 45,0 

Total  632 152,0 100,0 623 151,4 100,0 619 148,8 100,0 604 145,1 100,0 5518 6238,0 100,0 

*Código Internacional das Doenças; **Taxa de Mortalidade Padronizada por Idade; ***Fibrilação Atrial; ****Doenças Cardiovasculares. 
Fonte: elaborado pela autora.
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Em relação à cardiopatia isquêmica, doença mais prevalente na população 

estudada, houve um decréscimo na TMPI ao longo dos anos de 2010 a 2013  (46,8 

- 40,8), porém observa-se que os dados de TMPI foram se intercalando entre 

aumento e queda ano a ano de 2014 a 2018. Vale ressaltar que doenças 

cerebrovasculares, doença cardíaca hipertensiva, FA e flutter aumentaram de 2010 

a 2018, de 11,8 para 20,1; 11,0 para 14,8 e 3,5 para 4,4 respectivamente, enquanto 

todos os demais CIDs apresentaram uma diminuição na taxa de mortalidade entre 

os anos de 2010 e 2018 (Figura 5).  

A TMPI pelas doenças responsáveis pelo maior número de óbitos – cardiopatia 

isquêmica, doenças cerebrovasculares e doença cardíaca hipertensiva estão 

representadas na Figura 6. 
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Figura 5 – Distribuição da taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) por DCV de mulheres em Ribeirão Preto, no período 

de 2010 a 2018, segundo doença e ano. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

 

 
 Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 6 – Distribuição da taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) de mulheres em Ribeirão Preto, no período de 2010 a 

2018, pelas doenças responsáveis pelo maior número de óbitos, segundo doença e ano. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

 

     Fonte: elaborado pela autora.
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5.4 Relação entre os coeficientes de mortalidade por doenças cardiovasculares 

em mulheres no município de Ribeirão Preto e as variáveis do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS) 

 

Com a finalidade de identificar a correlação entre o coeficiente de mortalidade 

por DCVs em mulheres e as variáveis sociodemográficas escolhidas, inicialmente 

foi calculado o Índice de Moran univariado das variáveis sociodemográficas em 

estudo, segundo IPVS e Censo de 2010, bem como para DCVs, conforme 

apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Índice de Moran local univariado das variáveis do estudo em mulheres no 

período de 2010 a 2018. Ribeirão Preto - SP, 2021. 

 Variável IPVS* 
Índice de Moran  

Local Univariado 

p 

valor** 

Idade média das mulheres responsáveis pelo 

domicílio 
0,37 0,001 

Proporção de mulheres responsáveis pelo 

domicílio alfabetizadas 
0,275 0,001 

Proporção de mulheres responsáveis pelo 

domicílio com menos de 30 anos 
0,308 0,001 

Rendimento médio das mulheres responsáveis 

pelo domicílio 
0,521 0,001 

Doenças Cardiovasculares 0,079 0,001 

*Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, **p valor < 0,05.  
Fonte: elaborado pela autora.  
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Os valores expressos na Tabela 4 mostram na análise univariada significativa 

correlação espacial para as variáveis escolhidas como mostrado em valor de p e 

todas positivas com o Índice de Moran, com valor mais alto no rendimento médio 

das mulheres responsáveis pelo domicílio I=0,521. 

A Tabela 5 mostra o Índice de Moran bivariado calculado entre as variáveis 

sociodemográficas estudadas e o coeficiente de mortalidade de DCV. 

 

Tabela 5 – Índice de Moran local bivariado entre as variáveis sociodemográficas em 

estudo e coeficiente de mortalidade de doença cardiovascular. Ribeirão Preto - SP, 

2021. 

Variável 
Índice de Moran 

Local Bivariado 

p 

valor* 

Idade média das mulheres responsáveis pelo 

domicílio 
-0,012 0,081 

Proporção de mulheres responsáveis pelo domicílio 

alfabetizadas 
0,047 0,001 

Proporção de mulheres responsáveis pelo domicílio 

com menos de 30 anos 
0,017 0,065 

Rendimento médio das mulheres responsáveis pelo 

domicílio 
-0,066 0,001 

*p valor < 0,05.  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com base nos resultados da Tabela 5 podemos dizer que a variável “proporção 

de mulheres responsáveis pelo domicílio alfabetizadas“ relacionada a mortalidade 

por DCV em mulheres foi positiva (I=0,047), e com valor de p estatisticamente 

significativo (p=0,01). Já a variável “proporção de mulheres responsáveis pelo 

domicílio com menos de 30 anos” também foi positiva (I=0,017) porém sem valor de 

p significativo. Por outro lado, a variável “rendimento médio das mulheres 

responsáveis pelo domicílio” apresentou a correlação espacial negativa (I= - 0,066) 

o que mostra que os dados estão dispersos, porém com um p significativo (p=0,001). 

No entanto, a variável “idade média das mulheres responsáveis pelo domicílio" não 
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apresentou significância estatística no valor de p (p=0,081) e correlação negativa no 

valor de (I= - 0,012). 
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6 DISCUSSÃO 

 

A discussão dos dados seguiu a mesma sequência da apresentação dos 

resultados a fim de responder os objetivos propostos. 

 

6.1 Percentual de óbitos em mulheres em Ribeirão Preto, segundo ano e DCV 

 

 Ao analisar a mortalidade por DCVs no município de Ribeirão Preto, 

identificamos 11.087 óbitos no período de 2010 a 2018, foram atribuídas 5.518 

(49,8%) mortes às DCVs em mulheres. 

As DCVs constituem a principal causa de morte na população feminina 

(MOSCA et al., 2011; VOGEL et al., 2021). Além dos fatores de risco para DCVs já 

estabelecidos na população em geral, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, 

obesidade, dieta não saudável, sedentarismo e tabagismo, fatores reprodutivos 

femininos como história obstétrica e ginecológica, hipertensão arterial na gravidez, 

diabetes gestacional, parto prematuro, menopausa precoce e síndrome do ovário 

policístico também podem aumentar o risco de DCVs. Somado a esses fatores 

biológicos, outros fatores de âmbito psicológico, socioeconômico e cultural contribuem 

para o desenvolvimento de cardiopatias isquêmicas em mulheres (BACKHOLER et 

al., 2017; MEHTA et al., 2016; VOGEL et al., 2021). 

Dentre os fatores psicológicos, socioeconômicos e culturais que contribuem 

para o desenvolvimento de DCVs em mulheres, destaca-se a depressão, violência 

doméstica, status socioeconômico e papéis socioculturais. Desvantagens 

psicossociais como situações de desemprego, estresse e falta de apoio social 

contribuem para o aumento da depressão e ansiedade, estas por sua vez, estão 

associadas a maior morbimortalidade por DCVs. Mecanismos fisiológicos diretos e 

efeitos indiretos da violência doméstica podem aumentar a incidência de DCVs em 

mulheres (VOGEL et al., 2021). 

Papéis atribuídos historicamente à mulher como a responsabilidade pelos filhos 

e pelos deveres domésticos também podem restringir as mulheres a buscar estilos de 

vida mais saudáveis e até dificultar seu acesso a tratamentos preventivos, visto que o 

seu cuidado em saúde em geral limita-se a consultas ginecológicas ou obstétricas, 

ignorando outras possíveis doenças que também merecem atenção e cuidado, como 

as DCVs (VOGEL et al., 2021). 
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Em nosso estudo, o percentual de óbitos femininos por DCV foi ligeiramente 

menor do que o percentual de óbitos masculinos, corroborando com o estudo Global 

Burden of Disease (GBD) de 2017, que relatou maiores TMPI por DCV no Brasil nos 

homens (INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION, 2018). Nos 

Estados Unidos da América (EUA), a prevalência ajustada por idade de DCVs também 

é maior em homens do que as mulheres, segundo os dados estatísticos de 2021 da 

American Heart Association (VIRANI et al., 2021). No entanto, no estudo de Nichols 

et al. (2014), a proporção das mortes atribuíveis por DCV na Europa foi maior nas 

mulheres (51%) do que nos homens (42%). 

Observa-se um declínio de 2,5% nos óbitos totais por DCVs no período de 2010 

para 2018. Esse dado corrobora com a série histórica de mortalidade por DCV do 

Brasil, para homens e mulheres, publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

que apontou diminuição das taxas de mortalidade por DCV no período de 2000 a 2017. 

Esse estudo foi baseado nas fontes de dados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade com e sem correção e o estudo GBD (MALTA et al., 2020). 

Mansur e Favarato (2016) também evidenciaram diminuição da mortalidade por 

DCV em homens e mulheres brasileiros no período de 2007 a 2012. Estudo realizado 

no Reino Unido identificou uma diminuição em 68% da mortalidade por DCV até 2013 

(BHATNAGAR et al., 2016). Nos EUA, o número de mortes por DCV, em homens e 

mulheres, diminuiu no período entre 1980 e 2010, porém apresentou um aumento nos 

últimos anos (VIRANI et al., 2021). 

Especificamente em relação à população feminina, segundo a American Heart 

Association, do ano 2000 até 2011 foi evidenciada uma marcante redução na 

mortalidade por DCV em mulheres. Esse importante declínio nas taxas de mortalidade 

para mulheres pode ser resultado da educação em saúde baseada em evidências, a 

fim de conscientizar a população sobre a magnitude das DCVs entre as mulheres, 

além do aumento do foco na saúde feminina, nos fatores de risco para DCV em 

mulheres e aplicação de tratamentos baseados em evidências para doenças 

coronárias (MEHTA et al., 2016). 

   

6.2 Taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI) em mulheres em Ribeirão 

Preto, segundo faixa etária e ano 
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A TMPI em mulheres de Ribeirão Preto se tornou expressiva na faixa etária 

acima dos 50 anos, em toda a série estudada. A prevalência de DCV aumenta 

significativamente com o avanço da idade. Em relação aos homens, as mulheres têm 

maior expectativa de vida e possuem mais comorbidades quando desenvolvem DCV 

(MOSCA et al., 2011; VIRANI et al., 2021). 

Essa manifestação mais tardia das DCVs nas mulheres foi mostrada pelo 

estudo INTERHEART, que identificou que o primeiro infarto agudo do miocárdio 

ocorre cerca de 9 anos antes em homens do que em mulheres (YUSUF et al., 2004). 

De acordo com Mehta et al. (2016), as mulheres apresentam seu primeiro Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) com idade média de 72 anos, enquanto os homens 

apresentam a doença com, em média, 65 anos (VOGEL et al., 2021). 

As diferenças sexuais nos fatores de risco e na prevalência de DCVs são 

atribuídas principalmente às diferenças hormonais endógenas. Evidências sugerem 

que menores concentrações de estrogênio e maiores concentrações de andrógeno 

após a menopausa podem mediar o aumento do risco de DCVs em mulheres na pós-

menopausa. Em geral, as DCVs caracterizam a principal causa de morbidade e 

mortalidade em mulheres na pós-menopausa e, portanto, mais velhas (VOGEL et al., 

2021). 

Nesta fase, as mulheres possuem maior risco de eventos coronários, incluindo 

IAM. A idade mais avançada de início da doença coronariana em mulheres, 

comparado aos homens, tem influência do papel protetor dos estrogênios no endotélio 

vascular. Este hormônio libera óxido nítrico no sistema vascular levando à 

vasodilatação, regulação da produção de prostaglandina e inibição da proliferação do 

músculo liso. A depleção do estrogênio na menopausa aumenta a disfunção endotelial 

e a deposição de lipídios na vasculatura, que pode antecipar o desenvolvimento de 

aterosclerose (BAI; WANG, 2020; COLLINS et al., 2016; MEHTA et al., 2016; SAEED; 

KAMPANGKAEW; NAMBI, 2017; SHUFELT et al., 2018; YOUNG; CHO, 2019). 

Uma revisão sistemática sintetizou estudos que avaliaram os fatores de risco 

associados à doença coronariana em mulheres e evidenciou uma associação positiva 

entre a menopausa precoce e a doença coronariana em populações multiétnicas. 

Salientou, ainda, que a incidência de coronariopatias em mulheres é 

significativamente maior com o aumento da idade, momento de início da menopausa 

(BAI; WANG, 2020). 
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No entanto, estudos discutem que não é a menopausa que aumenta o risco 

cardiovascular das mulheres, mas que a presença dos fatores de risco 

cardiovasculares determina a idade de início da menopausa, possivelmente por 

efeitos diretos no sistema endócrino ou por induzir isquemia nos ovários (KOK et al., 

2006; PETERS; WOODWARD, 2018).  

O avanço da idade e o ciclo menstrual levam a alterações e flutuações na 

pressão arterial das mulheres. A prevalência de hipertensão aumenta gradualmente 

com a idade e está aumentado em mulheres pós-menopáusicas. Em relação aos 

homens,  uma porcentagem maior de mulheres desenvolve HAS após os 65 anos de 

idade. Os níveis de estrogênio afetam a pressão arterial nas mulheres e, assim, 

aumentam o risco de doença coronariana em mulheres hipertensas (BAI; WANG, 

2020; MOSCA et al., 2011).  

No entanto, apesar dos efeitos cardioprotetores do estrogênio endógeno, 

estudos que avaliam esta terapia para prevenção primária de DCV em mulheres pós-

menopáusicas não recomendam seu uso para esta finalidade. A terapia hormonal não 

impede a progressão da aterosclerose já estabelecida e antecipa a ocorrência de 

eventos coronários agudos em mulheres mais velhas. Portanto, de acordo com as 

diretrizes atuais, a terapia hormonal pós-menopausa não é recomendada para a 

prevenção primária ou secundária de DCVs (MEHTA et al., 2016). 

Um estudo realizado entre 2006 e 2010 no Reino Unido com 482.000 homens 

e mulheres com idade entre 40 e 69 anos evidenciou outros fatores reprodutivos 

femininos associados a um maior risco de DCV na vida adulta, dentre eles, a menarca 

precoce, menopausa precoce, idade precoce ao nascimento do primeiro filho, história 

de aborto espontâneo, natimorto ou histerectomia. Para isso, foram controlados os 

principais fatores de risco para doenças cardiovasculares (PETERS; WOODWARD, 

2018). 

Dentre os fatores reprodutivos femininos associados a um maior risco de DCV 

na vida adulta, destaca-se o momento da menarca na mulher. A menarca precoce 

(próxima dos dez anos de idade) e a tardia (próximo dos 17 anos de idade) estão 

associadas com o aumento do risco de doenças coronarianas e acidente vascular 

cerebral no futuro. Os mecanismos pelos quais a idade em que ocorre a menarca está 

relacionada ao risco de DCV na vida adulta ainda é incerto. Sabe-se que a menarca 

precoce tem sido associada à obesidade infantil e a altos níveis de adiposidade na 

idade adulta. No entanto, os resultados do referido estudo foram robustamente 
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ajustados para o Índice de Massa Corporal (IMC) e mostraram-se semelhantes entre 

mulheres com peso adequado, em sobrepeso ou obesidade, sugerindo o 

envolvimento de outros mecanismos (PETERS; WOODWARD, 2018). 

Casos isolados ou repetidos de aborto espontâneo ou natimortos podem estar 

etiologicamente ligados a DCV por envolverem patologias vasculares subjacentes, 

incluindo inflamação sistêmica e disfunção endotelial, podendo resultar em disfunção 

placentária, perda de gravidez e aumento dos riscos para DCV (OLIVER-WILLIAMS 

et al., 2013; PETERS; WOODWARD, 2018).  

Mulheres com maior número de filhos também apresentaram maior risco de 

DCV, porém é improvável que esse fato se justifique por uma causa biológica, visto 

que foi encontrado um efeito semelhante ao analisar a quantidade de filhos dos 

homens (PETERS; WOODWARD, 2018). 

Outro fator de risco biológico importante para o desenvolvimento de DCV em 

mulheres é a presença do diabetes mellitus. Mulheres com diabetes têm um risco 

aumentado em 40% de desenvolver doença coronariana em relação aos homens com 

diabetes. Mulheres mais idosas podem apresentar anormalidades no metabolismo da 

glicose, o que pode causar doença cardíaca microvascular, agravar a carga 

miocárdica e levar à falência miocárdica (BAI; WANG, 2020). 

Os dados deste estudo revelam que a TMPI quadruplicou na faixa etária de 70 

a 79 anos. Houve um aumento sete vezes maior se compararmos a faixa etária de 50 

a 59 anos com a faixa etária acima de 80 anos. Estudos semelhantes mostram que 

as mulheres morrem mais na faixa etária referente a fase de climatério e menopausa, 

e em decorrência do aumento da expectativa de vida, elas estão vivendo mais, porém 

com maiores complicações e comorbidades (COLPANI et al., 2018).  

Nos anos iniciais, de 2010 a 2014, observou-se uma diminuição no número de 

óbitos femininos por DCVs, porém os anos de 2014 e 2015 estão marcados por um 

ligeiro aumento. No que se refere ao discreto aumento nos anos posteriores a 2014, 

os achados neste estudo estão em consonância com outro estudo brasileiro que 

analisou a mortalidade por DCV no Brasil entre 2000 e 2017 por meio das 

comparações das estimativas de mortalidade e justificam que esse aumento pode 

estar relacionado com a estabilidade das informações no SIM (MALTA et al., 2020).  

Estudo da American Heart Association evidenciou queda de 13,9% da TMPI 

atribuível a DCV de 2008 para 2018 na população americana (VIRANI et al., 2021), 
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enquanto, no Brasil, Brant et al. (2017) observaram uma queda de 41,2% na TMPI por 

DCVs em mulheres no período de 1990 a 2015. 

Um estudo que avaliou as tendências nas taxas de mortalidade por DCV entre 

1990 e 2016, observou que no Brasil, a proporção de mortes por DCV manteve-se 

praticamente estável neste período, enquanto houve importante redução da TMPI nos 

últimos 15 anos, sugerindo então, redução da mortalidade prematura por DCV 

(NASCIMENTO et al., 2018). 

Acredita-se que a diminuição da TMPI por DCVs se deu, principalmente, pelo 

controle dos principais fatores de risco, tratamento das doenças coronarianas e 

adesão a terapias de prevenção secundária (MOSCA et al., 2011). No Brasil, pode ser 

atribuída à melhor situação socioeconômica de parte da população, otimização das 

políticas públicas, dentre elas os programas relacionados ao controle do tabagismo e 

da hipertensão arterial sistêmica na população, além de melhores condições de 

tratamento dos eventos agudos, como infarto agudo do miocárdio e o acidente 

vascular encefálico, com implementação de protocolos específicos de atendimento 

em centros de referências. A expansão da prevenção primária e secundária de DCV 

por meio da atenção básica facilitou o acesso ao sistema de saúde, possibilitando o 

diagnóstico e tratamento precoces (BRANT et al., 2017). 

Uma revisão com 59 estudos envolvendo 5.358.902 mulheres idosas e adultas 

verificou que fatores comportamentais estão associados a um menor risco de DCVs e 

mortalidade na população feminina dessa faixa etária (COLPANI et al., 2018).  

A prática de atividade física e o consumo de álcool moderado tiveram um 

impacto significativo na redução da incidência e mortalidade por DCV, doença 

coronariana e AVC. O tabagismo atual, comparado ao hábito de nunca ter fumado, e 

o IMC mais elevado, comparado ao IMC saudável, foram associados a um aumento 

do risco desses desfechos (CORRÊA; MIRANDA-RIBEIRO, 2017). 

A redução da TMPI por DCV em mulheres nos últimos 30 anos ocorreu, em 

sua maioria, em países de melhor condição sociodemográfica (VOGEL et al., 2021). 

Os dados de redução de mortalidade por DCVs aparecem, em geral, em países de 

alta renda e renda intermediária, onde os índices sociodemográficos como a renda 

per capita, nível de escolaridade e taxa de fertilidade correlacionam-se positivamente 

com a redução da TMPI por DCVs. Além disso, a diminuição das desigualdades 

sociais e o aumento da expectativa de vida nesses países são fatores que também 
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contribuem para a redução da mortalidade por essas doenças (NASCIMENTO et al., 

2018). 

O aumento da expectativa de vida é resultado da queda das taxas de 

mortalidade. No Brasil, a queda da mortalidade por DCVs tem um importante papel no 

aumento da expectativa de vida, em especial nas mulheres acima de 55 anos de 

idade. A contribuição das DCVs para o aumento da expectativa de vida é mais 

evidente entre as mulheres, em comparação aos homens, para os homens acima de 

50 anos de idade e para as mulheres acima de 55 anos. Programas de prevenção e 

controle dessas doenças, decorrentes da melhor assistência à saúde, contribuem para 

a diminuição da mortalidade por esse grupo de doenças e consequente aumento da 

expectativa de vida no Brasil (CORRÊA; MIRANDA-RIBEIRO, 2017). 

 

6.3 Taxa de mortalidade padronizada por idade em mulheres em Ribeirão Preto, 

segundo doença e ano 

 

Dentre as nove causas globais mais comuns de morte por DCVs, a cardiopatia 

isquêmica foi a doença que causou maior número de óbitos nas mulheres 

participantes deste estudo, seguida pelas doenças cerebrovasculares e doença 

cardíaca hipertensiva.  

Esses dados corroboram com os dados da população brasileira em geral, de 

ambos os sexos, de que dentre as DCVs, a doença isquêmica do coração é a primeira 

causa de óbito, seguida pelo AVC (OLIVEIRA et al., 2020). Entre as mulheres, as 

DCVs responsáveis pelo maior número de óbitos são a cardiopatia isquêmica, 

doenças cerebrovasculares e doença cardíaca hipertensiva (BRANT et al., 2017; 

POLANCZYK, 2020), sendo a doença isquêmica do coração a principal causa de 

morte em mulheres em todo o mundo (VOGEL et al., 2021). 

Esse dado é semelhante ao publicado pela OPAS em 2017, que aponta a 

cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral como as maiores causadoras de 

mortes no mundo. Ainda reforça que tal cenário global se mantém nos últimos 15 anos 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2017). 

Os achados também se confirmam pelos dados da OMS que reitera que as 

principais causas globais de morte são as causas cardiovasculares, com destaque 

para doença isquêmica do coração como a maior causa de morte no mundo, com 16% 
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do total de óbitos e o acidente vascular cerebral responsável por aproximadamente 

11% do total de mortes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Nos EUA,  a principal causa de morte por DCV é a doença coronária (42,1%), 

seguida pelo AVC (17,0%), HAS (11,0%), insuficiência cardíaca (9,6%), doença 

arterial (2,9%) e outras causas menores de DCV combinadas (17,4%) (VIRANI et al., 

2021). 

A cardiopatia isquêmica também foi a principal causa de morte por DCV na 

maioria dos países de língua portuguesa entre 1990 e 2016, conforme evidenciado no 

estudo de Nascimento et al. (2018), que buscou descrever as tendências de 

morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares nesses países. Os únicos 

países de língua portuguesa onde a cardiopatia isquêmica não foi a primeira causa de 

morte por DCVs foram Moçambique e São Tomé e Príncipe (NASCIMENTO et al., 

2018). 

 A cardiopatia isquêmica, ou doença isquêmica do coração, envolve 

diagnósticos específicos como a isquemia não obstrutiva das artérias coronárias, o 

infarto do miocárdio com ausência de doença obstrutiva da artéria coronária, 

dissecção espontânea de artéria coronária e o infarto agudo do miocárdio com 

elevação do segmento ST (VOGEL et al., 2021). A cardiopatia isquêmica é 

caracterizada pelo desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio pelo 

miocárdio. A diminuição da oferta de oxigênio é causada pela redução do fluxo 

sanguíneo em decorrência da obstrução das artérias coronárias em situações de 

síndrome coronariana aguda, como no infarto agudo do miocárdio. O aumento na 

demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco ocorre em situações de hipertrofia 

muscular, aumento da contratilidade ventricular, entre outros. Salienta-se que esses 

dois fatores podem ocorrer concomitantemente (CARVALHO; SOUSA, 2001).  

Apesar de inúmeros fatores contribuírem para o desenvolvimento de 

cardiopatia isquêmica, a doença aterosclerótica obstrutiva das artérias coronárias é a 

situação mais importante na fisiopatogenia da cardiopatia isquêmica. Esse processo 

aterosclerótico inicia-se na adolescência com as placas gordurosas e progride para 

complicações trombóticas na vida adulta e idosa de homens e mulheres. Estas, 

particularmente, possuem características diferentes da placa aterosclerótica, que 

sugere um maior papel da doença microvascular na fisiopatologia dos eventos 

coronários (CARVALHO; SOUSA, 2001; MEHTA et al., 2016). 
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Neste estudo, foi identificado um decréscimo na taxa de mortalidade por 

cardiopatia isquêmica ao longo dos anos de 2010 a 2013, seguida por uma oscilação 

entre aumento e queda das mortes de 2014 até 2018. Vale ressaltar que doenças 

cerebrovasculares, doença cardíaca hipertensiva, FA e flutter apresentaram aumento 

da taxa de mortalidade entre as mulheres participantes deste estudo.  

A prevalência de óbitos por doenças cardiovasculares em mulheres está 

aumentando em alguns dos países mais populosos do mundo. Estima-se que houve 

cerca de 6,10 milhões de mortes por doenças cardiovasculares em mulheres em 1990, 

subindo para 8,94 milhões em 2019 (VOGEL et al., 2021). 

Estes resultados contradizem Brant et al. (2017) que identificou queda da TMPI 

mais acentuada para cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular, doença 

cardíaca hipertensiva, doença cardíaca reumática, cardiomiopatia e miocardite; 

estabilidade nas TMPI por fibrilação e flutter atrial e aumento da TMPI por aneurisma 

da aorta (particularmente entre as mulheres), doença vascular periférica e endocardite 

(BRANT et al., 2017). 

A oscilação e o aumento das taxas de mortalidade por cardiopatia isquêmica 

estão associados à banalização do autocuidado referente à saúde entre as mulheres, 

que envolve a falta de motivação e incapacidade de buscar informações para 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Além disso, observa-se má adesão aos 

tratamentos instituídos e dificuldade em adotar estilos de vida mais saudáveis visando 

reduzir o risco dessas doenças ou piores desfechos relacionados a elas (VOGEL et 

al., 2021). 

Estudos indicam que mulheres não dão a devida importância à necessidade de 

atendimento de emergência na vigência de sintomas cardiovasculares agudos. Esse 

fato ressalta a necessidade de campanhas educacionais direcionadas às mulheres, 

buscando conscientizá-las da importância e urgência desses eventos (MEHTA et al., 

2016; MOSCA et al., 2011).  

Considerando a atual pandemia pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença 

Covid-19,  questiona-se o impacto da Covid-19 em indivíduos portadores de DCVs. O 

estresse causado pelas infecções e seu componente inflamatório podem contribuir 

para o desequilíbrio das DCVs preexistentes. Um estudo realizado na Ásia, Europa e 

América do Norte demonstrou que as mulheres sobrevivem mais à Covid-19 quando 

comparado aos homens, o que pode estar relacionado a uma melhor imunidade inata 
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e adaptativa, e maior resistência a infecções virais do que os homens (MEHRA et al., 

2020).  

Em infecções virais, como a Covid-19 e Influenza, a idade avançada está 

associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares e morte. Estudos 

apontam que a prevalência de DCVs em pacientes em estado grave por Covid-19 é 

alta, estando associada ao aumento da mortalidade. Além disso, pacientes com 

diagnósticos prévios de DCVs são mais vulneráveis à Covid-19, consequentemente 

tornando-se mais suscetíveis às formas graves da infecção (ALTAMIMI et al., 2020; 

MAHAJAN; CHANDRA, 2020; MEHRA et al., 2020).  

 

6.4 Relação entre os coeficientes de mortalidade por doenças cardiovasculares 

em mulheres no município de Ribeirão Preto e as variáveis do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS) 

 

No período estudado, ao investigar a relação das variáveis sociodemográficas 

do IPVS com a mortalidade por DCVs em mulheres no espaço geográfico, foi 

evidenciada significância estatística em duas variáveis na correlação analisada pelo 

Índice de Moran bivariado, positiva na medida que aumenta a proporção das mulheres 

alfabetizadas responsáveis pelo domicílio, aumenta a mortalidade por DCVs.  E 

negativa, na medida que quanto maior o rendimento médio das mulheres 

responsáveis pelo domicílio, maior a mortalidade por DCVs.  

E também não foi observado significância estatística em duas variáveis em que 

temos uma com a correlação positiva na maior proporção de mulheres responsáveis 

pelo domicílio com menos de 30 anos e maior mortalidade por DCVs, e outra com a 

correlação negativa com a maior idade média das mulheres responsáveis pelo 

domicílio e maior mortalidade por DCVs.  

Estudos mostram uma relação bem estabelecida entre a condição 

socioeconômica e o risco de desenvolvimento e morte por doença cardiovascular 

(MOSCA et al., 2011; ROSENGREN et al., 2019; VOGEL et al., 2021). 

Fatores associados à privação socioeconômica contribuem para um aumento 

do risco cardiovascular. Esses fatores envolvem a baixa escolaridade, autocuidado 

em saúde deficiente levando a comportamentos de risco, como o tabagismo, dieta 

inadequada e pouco ou nenhum hábito de praticar atividade física. Indivíduos de baixa 

renda e com menor escolaridade são mais expostos aos fatores de risco 
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cardiovasculares e possuem menor acesso aos serviços de saúde (BERNAL et al., 

2019; MALTA et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2018; VOGEL et al., 2021). 

De maneira geral, as mulheres brasileiras recebem menor salário, têm relações 

de trabalho desfavoráveis, reforçando uma desigualdade de gênero histórica, o que 

consequentemente agrava a situação de saúde dessa população (BERNAL et al., 

2019). Mulheres com baixo nível socioeconômico, em geral, apresentam maiores 

níveis de estresse e depressão, vivenciam mais situações de violência doméstica, têm 

maior probabilidade de não possuir companheiros, tendo menos tempo para cuidar da 

própria saúde, em comparação com os homens. Além disso, há evidências de que a 

menopausa ocorre mais cedo em mulheres com baixo status socioeconômico, o que, 

por sua vez, está associado a aumento do risco cardiovascular (VOGEL et al., 2021). 

Em países com baixo índice sociodemográfico, as mulheres têm mortalidade 

ajustada por idade maior que os homens (VOGEL et al., 2021). Um estudo que discutiu 

os fatores de risco comportamentais e a mortalidade por todas as causas e por 

doenças cardiovasculares na Coréia demonstrou que do total de óbitos identificados 

no estudo, 56% eram mulheres, com renda familiar e grau de escolaridade baixos e 

ainda, 42% eram assalariadas quando comparadas aos homens (LEE; KIM; KANG, 

2019).  

Estudo inglês que acompanhou 7.846 indivíduos por mais de oito anos avaliou 

o papel de fatores comportamentais, psicossociais e fisiológicos na associação entre 

o status socioeconômico e a mortalidade por doença cardiovascular em idosos. Os 

autores concluíram que os indivíduos de menor status socioeconômico possuíam mais 

do que o dobro de probabilidade de óbito por DCVs quando comparados aos 

indivíduos com classe social mais alta. Os fatores comportamentais e os marcadores 

inflamatórios foram os que mais contribuíram para explicar esse resultado, enquanto 

os fatores de risco psicossociais e fisiológicos apresentaram relações mais modestas 

(STRINGHINI et al., 2018). 

Os dados estatísticos dos EUA, segundo a American Heart Association, 

corroboram com estes achados quando apontam que os americanos com grau 

superior tiveram menor prevalência de doenças cardíacas e coronarianas, hipertensão 

arterial e acidente vascular cerebral quando comparados aos indivíduos com níveis 

de educação mais baixos (VIRANI et al., 2021). 

Uma metanálise sobre a relação da condição socioeconômica com as doenças 

cardiovasculares identificou que um baixo status socioeconômico está associado a 
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maior risco de coronariopatias, acidente vascular cerebral e DCV em homens e 

mulheres, porém nas mulheres, o risco de coronariopatias mostrou-se 

significantemente maior devido à menor escolaridade em relação aos homens. 

Mulheres com o menor nível de escolaridade possuíram um risco 24% maior de 

doença coronariana em comparação com os homens do mesmo nível educacional. 

Esse dado pode ser justificado pelo fato de que essas mulheres são menos propensas 

a buscar tratamento precoce ou aderir às medidas preventivas para as doenças, 

levando a eventos adversos secundários (BACKHOLER et al., 2017). 

Em países de alta renda está bem estabelecido que os indivíduos com menor 

escolaridade, com baixa renda, vivendo em áreas mais desfavorecidas possuem 

maior risco para o desenvolvimento de coronariopatias e acidente vascular cerebral. 

Em países de baixa e média renda, a evidência é menos consistente e dependente 

de fatores como a epidemiologia das doenças (BACKHOLER et al., 2017). No entanto, 

foi evidenciada desaceleração da queda na taxa de mortalidade por DCVs em 

mulheres residentes em locais de alta renda, sendo que em alguns países como EUA 

e Canadá, essas taxas aumentaram em 2017 (VOGEL et al., 2021). 

Embora tenha se observado um importante progresso na redução da 

mortalidade por DCVs em mulheres, as pesquisas sobre esse tema têm negligenciado 

as diferenças entre os sexos e as necessidades específicas da população feminina, 

que continua sub-representada em ensaios clínicos e em outros tipos de estudo 

(MEHTA et al., 2016; VOGEL et al., 2021). 

 As lacunas do conhecimento relacionadas à apresentação clínica e 

particularidades das DCVs em mulheres limitam os cuidados recomendados por 

diretrizes e guidelines. Estratégias de tratamento e prevenção de DCVs relacionadas 

ao sexo são urgentemente necessárias para que os fatores específicos da população 

feminina sejam considerados, sendo possível fornecer um cuidado ideal para as 

mulheres (VOGEL et al., 2021). 

A adesão aos programas de prevenção e tratamento de DCV entre as mulheres 

é baixa. Algumas responsabilidades atribuídas a elas, além do estresse, privação de 

sono, fadiga e falta de tempo pessoal impedem a adesão dessa população a esses 

programas e às alterações comportamentais necessárias para diminuição do risco de 

DCV. Diante disso, ressalta-se a importância da educação em saúde buscando 

melhores desfechos, aumento da qualidade de vida e melhor adesão aos tratamentos 

medicamentosos. Por meio da educação em saúde, busca-se a conscientização 
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quanto aos fatores de risco para DCVs, a melhoria do estilo de vida de mulheres e 

seus familiares, visando, principalmente, a redução da incidência de DCVs (MOSCA 

et al., 2011).
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7 CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo analisou os coeficientes de mortalidade por doenças 

cardiovasculares em mulheres no município de Ribeirão Preto no período de 2010 a 

2018. Nesse período, ocorreram 5.518 óbitos em mulheres no município de Ribeirão 

Preto. Dentre todo o grupo de CIDs de DCVs, a cardiopatia isquêmica, doenças 

cerebrovasculares e doença cardíaca hipertensiva foram responsáveis pelo maior 

número de óbitos.  

Com relação ao número de óbitos totais por DCVs, houve um declínio de 2,7% 

no período de 2010 (620 óbitos) para 2018 (604 óbitos). 

Quanto à taxa de mortalidade padronizada para idade em mulheres segundo 

faixa etária, podemos verificar que se tornou expressiva na faixa etária acima dos 50 

anos, e na faixa etária de 70 a 79, a TMPI quadruplicou, e ainda um aumento em sete 

vezes maior se compararmos da faixa etária de 50 a 59 anos para a faixa etária acima 

de 80 anos. 

Na taxa padronizada para a idade segundo a DCV, a cardiopatia isquêmica 

apresenta-se cinco vezes maior se compararmos com doença cerebrovascular e 

doença cardíaca hipertensiva, sendo essas três, as que apresentam maior número de 

óbitos em mulheres no período estudado. 

Quanto às variáveis sociodemográficas, observamos que as mulheres 

alfabetizadas e a renda média têm impacto positivo na mortalidade por DCVs, ou seja, 

quanto maior a renda e o nível educacional, menor a mortalidade em mulheres. 

Com esse trabalho, podemos constatar que os determinantes sociais bem 

como as desigualdades socioeconômicas influenciam na mortalidade por DCVs. 

Melhorias nas condições de vida, nível socioeconômico e incentivo à educação são 

fundamentais para a diminuição da mortalidade por DCVs. Investir em ações de 

educação em saúde e implementação de políticas públicas eficazes voltadas para as 

mulheres nas diversas faixas etárias, mas com ênfase nas mulheres acima dos 40 

anos, poderá trazer diminuição na mortalidade em mulheres por DCVs. Ações de 

Políticas Públicas voltadas para as mulheres nos períodos de climatério, menopausa 

e pós-menopausa visam orientar e prevenir o surgimento das DCVs.  

Recomenda-se aprofundar os estudos acerca dos determinantes sociais e a 

relação com o sexo feminino, a fim de identificar a importância da educação e a renda 
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como fatores que impactam o meio em que a mulher está inserida, o cuidado com sua 

saúde, e principalmente a prevenção de DCVs.  

Devemos considerar que o estudo apresenta as limitações inerentes a estudos 

com utilização de bases secundárias podendo apresentar viés de registro ou sub-

registro bem como inconsistências no preenchimento das declarações de óbito. 

 



Referências 84 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS



Referências 85 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABRANCHES, L. R. Inquéritos em saúde no Brasil: relevância e fluxo informacional 
dos questionários. 2013. Dissertação (Mestrado em Informação e Comunicação em 
Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2013. 
 
AFSHARI, M. et al. Global health diplomacy for noncommunicable diseases prevention 
and control: a systematic review. Globalization and Health, London, v. 16, n. 41, p. 
1-16, May 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12992-020-00572-5. Acesso 
em: 28 maio 2021. 
 
AHMAD, O. B. et al. Age standardization of rates: a new who standard. Geneva: 
WHO, 2001. Disponível em: https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf. Acesso em: 
27 ago. 2021. 
 
ALTAMIMI, H. et al. Cardiovascular manifestations of COVID-19. Heart Views, Doha, 
v. 21, n. 3, p. 171-186, Jul./Sep. 2020. 
 
ANSELIN, L. Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis, 
Columbus, v. 27, n. 2, p. 93-115, Apr. 1995. 
 
ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Valor do IDHM no 
município - Ribeirão Preto/SP - 1991, 2000 e 2010. [2021]. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/354340. Acesso em: 12 agosto 2021. 
 
BACKHOLER, K. et al. Sex differences in the relationship between socioeconomic 
status and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Journal of 
Epidemiology and Community Health, London, v. 71, n. 6, p. 550-557, Jun. 2017. 
 
BAI, M. F.; WANG, X. Risk factors associated with coronary heart disease in women: 
a systematic review. Herz, Munchen, v. 45, p. 52-57, Dec. 2020. Suppl. 1. 
 
BEAGLEHOLE, R. et al. Measuring progress on NCDs: one goal and five targets. The 
Lancet, London, v. 380, n. 9850, p. 1283-1285, Oct. 2012. Disponível em: 
http://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61692-4. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
BERNAL, R. T. I. et al.  Indicadores de doenças crônicas não transmissíveis em 
mulheres com idade reprodutiva, beneficiárias e não beneficiárias do Programa Bolsa 
Família. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 22, p. 1-13, 2019. Supl. 
2. 
 
BHATNAGAR, P. et al. Trends in the epidemiology of cardiovascular disease in the 
UK. Heart, London, v. 102, n. 24, p. 1945-1952, Dec. 2016. 
 
BONOTTO, G. M.; SASSI, R. A.; SUSIN, L. R. O. Conhecimento dos fatores de risco 
modificáveis para doença cardiovascular entre mulheres e seus fatores associados: 
um estudo de base populacional. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 
1, p. 293-302, jan. 2016. 
 



Referências 86 

 

 

BRANT, L. C. C. et al. Variações e diferenciais da mortalidade por doença 
cardiovascular no Brasil e em seus estados, em 1990 e 2015: estimativas do Estudo 
Carga Global de Doença. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 20, p. 
116-128, maio 2017. Supl. 1. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional De Saúde. Resolução nº 466, de 
12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. 
Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. 
Acesso em: 19 ago. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. 
Seminário de comunicação, informação e informática em saúde. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2005. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Informações de saúde (TABNET). Brasília, DF: 
DATASUS, 2016. Disponível em: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02. Acesso em: 18 ago. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento 
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf.  
Acesso em: 28 maio 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM (1979 
a 2019). OpenDataSus, Brasília, DF, abr. 2021. Disponível em: 
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sistema-de-informacao-sobre-mortalidade-
sim-1979-a-2019. Acesso em: 18 ago. 2021. 
 
BRUSCHINI, C.; ARDAILLON, D.; UNBEHAUM, S. G. Tesauro para estudos de 
gênero e sobre mulheres. São Paulo: Editora 34, 1998. 304 p. 
 
BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: 
revista de saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, abr. 2007. 
 
CARVALHO, A. C. C.; SOUSA, J. M. A. Cardiopatia isquêmica. Revista Brasileira de 
Hipertensão, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 297-305, jul./set. 2001.  
 
COLLINS, P. et al. Cardiovascular risk assessment in women - an update. 
Climacteric, London, v. 19, n. 4, p. 329-336, Aug. 2016.   
 
COLPANI, V. et al.  Lifestyle factors, cardiovascular disease and all-cause mortality in 
middle-aged and elderly women: a systematic review and metaanalysis. European 
Journal of Epidemiology, Rome, v. 33, n. 3, p. 831–845, Mar. 2018. 
 
COMISSÃO NACIONAL DE DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE. As causas 
sociais das iniquidades em saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 
 



Referências 87 

 

 

CORRÊA, E. R. P.; MIRANDA-RIBEIRO, A. Ganhos em expectativa de vida ao nascer 
no Brasil nos anos 2000: impacto das variações da mortalidade por idade e causas de 
morte. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 1005-1015, mar. 
2017. 
 
CRIMMINS, E. M. et al. Differences between men and women in mortality and the 
health dimensions of the morbidity process. Clinical Chemistry, Washington, DC, v. 
65, n. 1, p. 135-145, Jan. 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.1373/clinchem.2018.288332. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
ESHRE CAPRI WORKSHOP GROUP. The influence of social factors on gender 
health. Human Reproduction, Grimbergen, v. 31, n. 8, p. 1631-1637, Aug. 2016. 
Disponível em: https://doi.org/10.1093/humrep/dew154. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Índice paulista de 
vulnerabilidade social. São Paulo: SEADE, 2013. 
 
GAWRYSZEWSKI, V. P.; SOUZA, M. F. M. Mortality due to cardiovascular diseases 
in the Americas by region, 2000-2009. São Paulo Medical Journal, São Paulo, v. 132, 
n. 2, p. 105-110, 2014.  
 
HELLER, O. et al. The process of prioritization of non-communicable diseases in the 
global health policy arena. Health Policy Plan, London, v. 34, n. 5, p. 370-383, Jun. 
2019. Disponível em: http://doi.org/10.1093/heapol/czz043. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
HIPPISLEY-COX, J. et al. Predicting cardiovascular risk in England and Wales: 
prospective derivation and validation of QRISK2. BMJ, London, v. 336, n. 7659, p. 
1475-1482, Jun. 2008. 
 
INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION. Findings from the Global 
Burden of Disease Study 2017. Seattle: IHME, 2018. Disponível em: 
http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2019/GBD_2017_Book
let.pdf. Acesso em: 16 ago. 2021. 
 
ISTILLI, P. T. Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis 
no município de Ribeirão Preto no período de 2010 a 2014. 2018. Tese (Doutorado 
em Enfermagem Fundamental) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: 
http://doi.org/10.11606/T.22.2019.tde-19032019-165706. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
JORGE, M. H. P. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. Análise da qualidade das 
estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. 
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 643-654, jun. 2007.  
 
KOK, H. S. et al. Heart disease risk determines menopausal age rather than the 
reverse. Journal of the American College of Cardiology, New York, v. 47, n. 10, p. 
1976-1983, May 2006. 
 
LEE, I.; KIM, S.; KANG, H. Lifestyle risk factors and all-cause and cardiovascular 
disease mortality: data from the Korean longitudinal study of aging. International 



Referências 88 

 

 

Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, v. 16, n. 17, p. 3040, 
Aug. 2019. 
 
LEONARD, E. A.; MARSHALL, R. J. Cardiovascular disease in women. Primary Care: 
clinics in office practice, Philadelphia v. 45, n. 1, p. 131-141, Mar. 2018. Disponível em: 
http://doi.org/10.1016/j.pop.2017.10.004. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
LEVORATO, C. D. et al. Fatores associados à procura por serviços de saúde numa 
perspectiva relacional de gênero. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 
4, p. 1263-1274,  abr.  2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232014000401263&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28 maio 2021. 
 
LOLIO, C. A. et al. Mortalidade de mulheres em idade fértil no município de São Paulo 
(Brasil), 1986: III- mortes por diferentes causas: doenças cardiovasculares. Revista 
de Saúde Pública, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 37-40, fev. 1991. 
 
MAHAJAN, K.; CHANDRA, K. S. Cardiovascular comorbidities and complications 
associated with coronavirus disease 2019. Medical Journal Armed Forces India, 
New Delhi, v. 76, n. 3, p. 253-260, Jul. 2020. 
 
MALTA, D. C. et al. Mortalidade por doenças cardiovasculares segundo o Sistema de 
Informação sobre Mortalidade e as estimativas do Estudo Carga Global de Doenças 
no Brasil, 2000-2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 115, 
n. 2, p. 152-160, ago. 2020. 
 
MALTA, D. C. et al. Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e 
suas regiões, 2000 a 2011. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, DF, v. 23, 
n. 4, p. 599-608, out./dez. 2014. 
 
MALTA, D. C. et al. Mortality due to noncommunicable diseases in Brazil, 1990 to 
2015, according to estimates from the Global Burden of Disease study. 
São Paulo Medical Journal, São Paulo, v. 135, n. 3, p. 213-221, May/Jun. 2017.  
 
MALTA, D. C. et al. Probabilidade de morte prematura por doenças crônicas não 
transmissíveis, Brasil e regiões, projeções para 2025. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, São Paulo, v. 22, p. 1-13, 2019. 
 
MALTA, D. C.; SILVA JR, J. B. O plano de ações estratégicas para o enfrentamento 
das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e a definição das metas globais 
para o enfrentamento dessas doenças até 2025: uma revisão. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, Brasília, DF, v. 22, n. 1, p. 151-164, mar. 2013. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.5123/S1679-49742013000100016. Acesso em: 3 abr. 2021. 
 
MANSUR, A. P.; FAVARATO, D. Trends in mortality rate from cardiovascular disease 
in Brazil, 1980-2012. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 107, n. 1, 
p. 20-25, Jul. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.5935/abc.20160077. Acesso em: 
28 maio 2021. 
 



Referências 89 

 

 

MARTINS, S. M. Morte por câncer e doença cardiovascular entre dois Brasis. 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 114, n. 2, p. 207-208, fev. 2020. 
Disponível em: https://doi.org/10.36660/abc.20200017. Acesso em: 4 abr. 2021. 
 
MATTHEWS, S.; MANOR, O.; POWER, C. Social inequalities in health: are there 
gender differences? Social Science & Medicine, Oxford, v. 48, n. 1, p. 49-60, Jan. 
1999. 
 
MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia: saúde pública. São Paulo: Atheneu, 2009. 
 
MEHRA, M. R. et al. Cardiovascular disease, drug therapy, and mortality in Covid-19. 
The New England Journal of Medicine, Waltham, v. 382, n. 25, p. e102(1)-e102(7), 
Jun. 2020. 
 
MEHTA, L. S. et al. Acute myocardial infarction in women: a scientific statement from 
the American Heart Association. Circulation, Dallas, v. 133, n. 9, p. 916-947, Mar. 
2016. 
 
MENSAH, G. A. et al. Mortality from cardiovascular diseases in sub-Saharan Africa, 
1990-2013: a systematic analysis of data from the Global Burden of Disease Study 
2013. Cardiovascular Journal of Africa, South Africa, v. 26, n. 2, p. S6-S10, 
Mar./Apr. 2015. Suppl. 1. 
 
MOSCA, L. et al. Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular 
disease in women--2011 update: a guideline from the American Heart Association. 
Circulation, Dallas, v. 123, n. 11, p. 1243-1262, Mar. 2011. 
 
NASCIMENTO, B. R. et al. Epidemiologia das doenças cardiovasculares em países 
de língua portuguesa: dados do “Global Burden of Disease”, 1990 a 2016. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 110, n. 6, p. 500-511, jun. 2018. 
 
NICHOLS, M. et al. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update. 
European Heart Journal, Oxford, v. 35, n. 42, p. 2950-2959, Nov. 2014. 
 
OLIVEIRA, G. M. M. et al. Estatística cardiovascular – Brasil 2020. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 115, n. 3, p. 308-439, set.  2020. Disponível 
em: https://doi.org/10.36660/abc.20200812. Acesso em: 3 abr. 2021. 
 
OLIVER-WILLIAMS, C. T. et al. Miscarriage and future maternal cardiovascular 
disease: a systematic review and meta-analysis. Heart, London, v. 99, n. 22, p. 1636-
1644, Nov. 2013. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Diminuindo diferenças: a prática das 
políticas sobre determinantes sociais da saúde. Rio de Janeiro: OMS, 2011. 
 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Doenças Cardiovasculares. 
Brasília, DF: OPAS, 2017. Disponível em: https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-
cardiovasculares. Acesso em: 28 maio 2021. 
 

about:blank
about:blank


Referências 90 

 

 

PETERS, S. A.; WOODWARD, M. Women’s reproductive factors and incident 
cardiovascular disease in the UK Biobank. Heart, London, v. 104, n. 13, p. 1069-1075, 
Jul. 2018. 
 
POLANCZYK, C. A. Epidemiology of cardiovascular diseases in Brazil: the truth hidden 
in the numbers. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 115, n. 2, p. 161-
162, Aug. 2020.  
 
PUJADES-RODRIGUEZ, M. et al. Socioeconomic deprivation and the incidence of 12 
cardiovascular diseases in 1.9 million women and men: implications for risk prediction 
and prevention. PLoS One, San Francisco, v. 9, n. 8, p. e104671, Aug. 2014. 
Disponível em: http://doi.org/10.1371/journal.pone.0104671. Acesso em: 3 abr. 2021. 
 
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal de Saúde. Indicadores de mortalidade e 
nascimento. Ribeirão Preto: Secretaria Municipal de Saúde, 2016. Disponível em: 
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/saude/indicadores-de-mortalidade-e-
nascimento. Acesso em: 18 ago. 2021. 
 
RIBEIRÃO PRETO. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Plano 
Municipal de Saúde 2018-2021. Ribeirão Preto: Secretaria Municipal de Saúde, 
2017. Disponível em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/ssaude/pdf/pms-rp-
2018-2021.pdf. Acesso em: 11 ago. 2021. 
 
ROSENGREN, A. et al. Socioeconomic status and risk of cardiovascular disease in 20 
low-income, middle-income, and high-income countries: the Prospective Urban Rural 
Epidemiologic (PURE) study. The Lancet, London, v. 7, n. 6, p. e748-e760, Jun. 2019. 
 
ROTH, G. A. et al. Global and regional patterns in cardiovascular mortality from 1990 
to 2013. Circulation, Dallas, v. 132, n. 17, p. 1667-1678, Oct. 2015. 
 
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, 
Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995. 
 
SAEED, A.; KAMPANGKAEW, J.; NAMBI, V. Prevention of cardiovascular disease in 
women. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal, Houston, v. 13, n. 4, p. 185-
192, Oct./Dec. 2017. 
 
SHUFELT, C. L. et al. Sex-specific physiology and cardiovascular disease. Advances 
in Experimental Medicine and Biology, New York, v. 1065, p. 433-454, 2018. 
 
SOUZA, M. F. M. et al. Transição da saúde e da doença no Brasil e nas Unidades 
Federadas durante os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1737-1750, jun. 2018. 
 
STRINGHINI, S. et al. Socio-economic trajectories and cardiovascular disease 
mortality in older people: the English Longitudinal Study of Ageing. International 
Journal of Epidemiology, London, v. 47, n. 1, p. 36-46, Feb. 2018. 
 
TAN, M. M. J. et al. Framing global discourses on non-communicable diseases: a 
scoping review. BMC Health Services Research, v. 21, n. 20, p. 1-14, Jan. 2021. 



Referências 91 

 

 

Disponível em: http://doi.org/10.1186/s12913-020-05958-0. Acesso em: 28 maio 
2021. 
 
VATHESATOGKIT, P.; BATTY, G. D.; WOODWARD, M. Socioeconomic disadvantage 
and disease-specific mortality in Asia: systematic review with meta-analysis of 
population-based cohort studies. Journal of Epidemiology and Community Health, 
London, v. 68, n. 4, p. 375-383, Apr. 2014. 
 
VIRANI, S. S. et al. Heart disease and stroke statistics—2021 update: a report from 
the American Heart Association. Circulation, Dallas, v. 143, n. 8, p. e254-e743, Feb. 
2021. 
 
VOGEL, B. et al. The Lancet women and Cardiovascular Disease Commission: 
reducing the global burden by 2030. The Lancet, London, v. 397, n. 10292, p. 2385-
2438, Jun. 2021. 
 
WOODWARD, M.; BRINDLE, P.; TUNSTALL-PEDOE, H. Adding social deprivation 
and family history to cardiovascular risk assessment: the ASSIGN score from the 
Scottish Heart Health Extended Cohort (SHHEC). Heart, London, v. 93, n. 2, p. 172-
176, Feb. 2007. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on noncommunicable 
diseases 2010. Geneva: WHO, 2011. Disponível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44579/1/9789240686458_eng.pdf. Acesso 
em: 6 abr. 2021. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. International statistical classification of 
diseases and related health problems. 10. ed. Geneva: WHO, 2010. v. 2. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. The top 10 causes of death. Geneva: WHO, 
2020. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-
causes-of-death. Acesso em: 3 abr. 2021. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. World health statistics 2018: monitoring health 
for the SDGs Sustainable Development Goals. Geneva: WHO, 2018.  
 
YOUNG, L.; CHO, L. Unique cardiovascular risk factors in women. Heart, London, v. 
105, n. 21, p. 1656-1660, Nov. 2019. 
 
YUSUF, S. et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial 
infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. The Lancet, 
London, v. 364, n. 9438, p. 937-952, Sep. 2004. 
 

 



Apêndices 92 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES  



Apêndices 93 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



Anexos 94 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 



Anexos 95 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A - Ofício de Aprovação da Secretaria de Saúde  

 

 

 



Anexos 96 

 

 

ANEXO B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  

 

  



Anexos 97 

 

 

ANEXO C - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

 



Anexos 98 

 

 

 

 



Anexos 99 

 

 

 



Anexos 100 

 

 

 


