UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE MEDICINA

A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COMO CAUSA
DE MORTE EM TRÊS ESTADOS BRASILEIROS DE 1999 A 2005

EDUARDO NAGIB GAUI

Tese de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Medicina (Cardiologia) do Departamento de Clínica Médica
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Cardiologia.

Orientadores
Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Carlos Henrique Klein

Rio de Janeiro
Novembro de 2009

A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COMO CAUSA
DE MORTE EM TRÊS ESTADOS BRASILEIROS DE 1999 A 2005

EDUARDO NAGIB GAUI

Tese de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Medicina (Cardiologia) do Departamento de Clínica Médica
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Cardiologia.

Orientadores
Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Carlos Henrique Klein

Rio de Janeiro
Novembro de 2009

Catalogação na Fonte

Gaui, Eduardo Nagib.
A insuficiência cardíaca como causa de morte em três estados brasileiros
de 1999 a 2005 / Eduardo Nagib Gaui. – Rio de Janeiro: UFRJ / Faculdade
de Medicina, 2009.
xvii, 85 f. : il. ; 31cm.
		

Orientadores: Gláucia Maria Moraes de Oliveira, Carlos Henrique Klein

Dissertação (Mestrado) -- UFRJ, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Cardiologia.
Referências Bibliográficas: f. 16-18, 36-38, 53-56, 69, 69, 78-80
1. Insuficiência cardíaca - mortalidade. 2.Causa básica de morte. 3.
Causas múltiplas de morte. 4. Atestado de óbito. 5. Rio de Janeiro. 6. São
Paulo. 7. Rio Grande do Sul. 8. Cardiologia - Tese. I. Oliveira, Gláucia Maria
Moraes de. II. Klein, Carlos Henrique. III. Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-graduação em Cardiologia.
IV. Título.

Autorizo apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese.

_____________________________________________		
_____________________
Assinatura						
Data

ii

A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COMO CAUSA
DE MORTE EM TRÊS ESTADOS BRASILEIROS DE 1999 A 2005

EDUARDO NAGIB GAUI

Tese de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Medicina (Cardiologia) do Departamento de Clínica Médica
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Cardiologia.

Orientadores
Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Carlos Henrique Klein

Aprovada por:

Presidente da Banca
Prof. Dr. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Profa. Dra. Nadine Oliveira Clausell
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dr. Sergio Salles Xavier
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
2009
iii

Dedicatória

Aos meus pais, Eduardo e Lourdes, por terem compreendido, enquanto vivos,
que educação de qualidade era o melhor que poderiam me proporcionar,
e por me deixarem para sempre a rica herança do exemplo de suas vidas.

iv

Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!
Mário Quintana



Agradecimentos

À minha mulher Fátima, amiga e parceira, exemplo a ser seguido de
profissional dedicada à ars medicina, por me inspirar sempre.
Aos meus filhos Luis Eduardo e Tatiana pelo carinho e apoio que sempre me
dedicam.
Aos meus orientadores Profs Gláucia Moraes e Carlos Henrique Klein, que com
seu conhecimento científico e dedicação ao ensino e pesquisa me ajudaram
a acreditar que eu seria capaz de chegar ao fim desta jornada. Me lembraram
por vezes Sêneca: “Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem
difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las”, e outras
vezes Albert Einstein: “A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao
seu tamanho original”
Ao Prof Waldemar Deccache (in memorian), médico e professor por toda uma
vida, representando todos os meus mestres e tudo o que me ensinaram ao
longo de minha formação.
Aos colegas dos hospitais Miguel Couto e São Lucas, leais amigos e
companheiros de trabalho, pelo apoio e compreensão de que necessitei nos
últimos anos.
Ao programador visual Fernando Bueno por sua característica atenção e pela
qualidade da diagramação deste material.

vi

Resumo

A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COMO CAUSA DE MORTE EM TRÊS
ESTADOS BRASILEIROS DE 1999 A 2005

Eduardo Nagib Gaui

Orientadores

Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Carlos Henrique Klein

Resumo da Tese de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Medicina (Cardiologia) do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à
obtenção do título de Mestre em Cardiologia.

Objetivos – Avaliar o impacto da ocorrência da insuficiência cardíaca (IC) quando citada
em qualquer linha da declaração de óbito (DO) ou quando selecionada como causa
básica de morte. Estudar a associação entre a IC e outras condições mencionadas na
DO ou selecionadas como causa básica.
Métodos – As informações foram obtidas do SIM (Sistema de informação sobre
Mortalidade – Datasus) relativas aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio
Grande do Sul, de 1999 a 2005. Foram estimadas taxas de mortalidade restritas e
abrangentes por IC anuais, segundo sexo e grupo etário. A morte por IC em modo
restrito é aquela na qual a IC foi selecionada como causa básica, segundo as regras
da CID-10, e em modo abrangente aquela em que houve menção à causa em que há
vii

IC na descrição em qualquer linha da DO.
Resultados – As taxas específicas de mortalidade apresentaram tendências de
quedas, exceto nos de 80 anos ou mais. As taxas de mortalidade por IC foram pelo
menos três vezes maiores no modo abrangente do que no restrito. As doenças do
aparelho circulatório seguidas das do aparelho respiratório foram as que mais se
associaram com a IC.
Conclusão – A avaliação isolada da causa básica de morte subestima a mortalidade
por IC. A inclusão da consideração das causas múltiplas de morte fornece avaliação
mais abrangente da importância de causas crônicas como a IC na determinação da
morte.
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Abstract

HEART FAILURE AS CAUSE OF DEATH IN THREE BRAZILIAN STATES
FROM 1999 TO 2005

Eduardo Nagib Gaui

Orientadores

Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Carlos Henrique Klein

Abstract da Tese de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Medicina (Cardiologia) do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à
obtenção do título de Mestre em Cardiologia.

Objectives – To evaluate the impact of the occurrence of heart failure (HF) as quoted
in any line of the death certificate (DC) or when only present as underlying cause of
death. To study the associations between the diseases recorded on the DC and HF.
Methods – Data were obtained from SIM (Mortality Information System – Datasus)
about the states of Rio de Janeiro, Sao Paulo and Rio Grande do Sul, from 1999 to 2005.
Annual, by gender and age group, mortality rates were estimated for comprehensive
and strict HF. Death due to HF in restricted mode is one in which the HF was selected
as the underlying cause, according to the rules of ICD-10, and in comprehensive mode
is one in which there was mention of HF in any line of the DC.
Results – The specific mortality rates tended to fall, except in that with 80 years of age
or more. Mortality rates for HF were at least three times higher in comprehensive mode
than in the restricted mode. Diseases of the circulatory system followed by respiratory
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were those most associated with HF.
Conclusion – The isolated assessment of the underlying cause of death underestimates
the mortality due to HF. The inclusion of consideration of multiple causes of death
provides a more comprehensive evaluation of the importance of chronic causes such
as HF in the determination of death.
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Multiple causes of death
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Da mortalidade por insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca (IC) é o final comum de quase todas as cardiopatias.
Redfield, em editorial, considerando o aumento do número de internações por
IC, o número de mortes atribuídas a ela e os custos associados ao seu tratamento,
atribui a esta, equivocadamente, comportamento próprio das epidemias1. A observação
da freqüência de ocorrência da IC em séries históricas longas, de décadas, como a
apresentada por Redfield, demonstram que a sua elevação contínua não é fenômeno
transitório, o que portanto, não a caracterizaria como epidemia1.
Apesar do reconhecimento da sua importância como relevante problema de
saúde pública, poucos são os estudos encontrados na literatura sobre a prevalência
e a incidência de IC, assim como sobre o comportamento dessas ao longo do tempo.
A IC é a terceira causa de morte cardiovascular nos países desenvolvidos, e
também uma importante causa de morbidade e hospitalização; tem alta prevalência e
incidência crescente com o avançar da idade, sendo a primeira causa de internação
de pacientes com mais de 65 anos e representando 5% do total de internações nessa
faixa etária na Espanha2. Esse estudo de Martinez e cols., em que se analisou a
tendência da mortalidade por IC na Espanha de 1977 a 1998, mostra que a IC foi
responsável, dependendo da região, por 4 a 8% da mortalidade total e por 12 a 20%
da mortalidade cardiovascular, tanto em homens quanto em mulheres, afetando
principalmente os grupos de idade mais avançada2.
Apesar da elevação no número das internações por IC, observa-se uma tendência
de queda da mortalidade ao longo do tempo, como relatada por Murdoch e cols., ao
estudarem a importância da IC como causa de morte na Escócia de 1979 a 19923.
Analisando a mortalidade por IC na população de Oxford, Inglaterra, de 1979
a 2003 e comparando-a com a mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) na
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mesma população, Goldacre e cols. encontraram taxas de queda muito similares de
ambas e para ambos os sexos, contrariando a hipótese levantada por esses autores em
suas considerações iniciais de que a queda que vem sendo observada na mortalidade
por IAM teria como conseqüência um acréscimo no número de portadores de IC, com
a conseqüente elevação da taxa de mortalidade por IC4.
Apesar da queda nas taxas de mortalidade para ambos os sexos, a IC permanece
tendo alta letalidade, visto que, entre aqueles em que foi diagnosticada nos anos
1990, a mortalidade alcançou 50% nos cinco anos que se sucederam ao diagnóstico,
segundo a análise de Levy e cols. sobre a tendência temporal da incidência da IC e a
sobrevida entre a população compreendida no estudo de Framingham, num intervalo
de cinqüenta anos5.
Em 2005, Rohde, em editorial, chamou a atenção para o fato de os estudos
nacionais sobre o tema serem escassos e não necessariamente representativos de
todo o País. Ainda que se acredite que o impacto epidemiológico e funcional da IC no
Brasil seja de magnitude similar àquela encontrada em outros países, boa parte dos
estudos nacionais são observacionais e de cunho prognóstico, oferecendo preditores
clínicos e laboratoriais de risco, e por vezes conflitantes6.
O estudo da epidemiologia da IC no Brasil, na maioria das vezes, se dá
mediante a análise dos dados do Sistema Único de Saúde (SUS) referentes à
internação hospitalar. Segundo Albanesi, o SUS, que possui o único banco de dados
sobre internações disponível, é responsável por 75% das internações hospitalares no
País; as demais internações são referentes ao sistema de saúde suplementar, que
apesar de manter sistema de registro disponível, carece de notificação adequada.
Pode-se concluir, então, que temos uma idéia apenas parcial não só do universo de
informações concernentes às internações por IC no Brasil, mas também de sua real
letalidade e impacto econômico7.
O Projeto EPICA, em que pese a pequena dimensão da amostra e a restrição
geográfica (município de Niterói), procurou comparar as características de um grupo
de pacientes internados com diagnóstico de IC descompensada em hospitais públicos
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(98 pacientes) e em hospitais privados (105 pacientes), no período de julho a setembro
de 2001. Analisados os fatores de risco, comorbidades, etiologia e mortalidade da IC,
não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Os pacientes
internados na rede pública de saúde tiveram tempo de internação maior, eram em
média dez anos mais novos e o tabagismo era significativamente (p=0,001) mais
prevalente8.
Albanesi afirma que, no Brasil, a IC foi a terceira causa de internação por
causas clínicas no SUS de 1992 a 2002, com taxas que variaram entre 3 e 4% do
total de internações, com taxa de letalidade entre 5 e 7% das internações. O maior
número de internações por IC ocorreu na região Sudeste (39,6%), vindo a seguir o
Nordeste (25,5%), o Sul (21,1%), o Centro-Oeste (9,5%) e o Norte (4,4%), perfazendo
um total de 372.604 internações. O mesmo ocorreu em relação à porcentagem de
óbitos: 49,5% no Sudeste; 21,5% no Nordeste; 18,6% no Sul; 6,9% no Centro-Oeste;
e 3,4% no Norte, num total de 25.984 óbitos7.
A formulação de políticas de saúde depende em grande parte do conhecimento
sobre determinada patologia e também do impacto econômico que, dada sua
prevalência e os gastos necessários para seu controle e tratamento, ela impõe ao
sistema. É certo que a IC tem alta prevalência e é uma das principais causas de
internação. Conseqüentemente representa parcela considerável de custos tanto para
o sistema de saúde público quanto privado. No entanto, salvo poucos exemplos, os
estudos nacionais que tentam avaliar a dimensão do problema são escassos8,9,10.
As doenças isquêmicas do coração (DIC) são as principais causas da IC, seguidas
da cardiopatia hipertensiva e da cardiomiopatia dilatada, entre os pacientes internados
por IC em nosso meio9,10. Esses dados são comparáveis aos internacionais, como,
por exemplo, os do registro “Acute Decompensated Heart Failure National Registry
(ADHERE)”, registrados de 2002 a 2004, em 285 hospitais americanos, quando se
observou que em pacientes internados por IC a hipertensão arterial também esteve
presente em 73,9% dos casos e a doença arterial coronariana, em 57,5%11.
A doença de Chagas tem relevância na gênese da IC, porém supomos que
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seu impacto na mortalidade por IC deva ser mais bem avaliado, levando-se em conta
as diferenças regionais de sua prevalência em pacientes com IC, o que se infere dos
números obtidos em alguns estudos: 27,9% (Goiânia, GO), 6,2% (São Paulo, SP) e
10% (Salvador, BA)12,13,14.
Os estudos epidemiológicos cujos dados são obtidos de registros dependem
fundamentalmente da abrangência e da qualidade desses. É certo que, quando
estudamos a mortalidade por IC através de dados relativos somente à internação
hospitalar na rede pública ou conveniada do SUS, estamos revelando apenas parte
do problema.
Os registros de morte, as declarações de óbito (DO), nos dão uma visão mais
ampla do objeto de nosso estudo, e são as fontes mais abrangentes para quantificar a
mortalidade. A IC foi avaliada com base nesses dados em alguns países, em estudos
que se utilizaram de metodologias distintas para a identificação da IC como causa ou
co-partícipe da morte. As diferenças ocorreram principalmente quanto ao uso apenas
da causa básica de óbito ou da IC notificada em qualquer linha do atestado, mas,
também, na seleção dos códigos relacionados à IC selecionados da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID),
alguns se utilizando da nona revisão (CID-9), outros da décima revisão (CID-10),
outros, ainda, de ambas as revisões, dependendo do período de abrangência do
estudo2,3,4,15,16. No Brasil, podem ser encontrados exemplos desses usos variados na
avaliação de tendências de mortalidade por doenças circulatórias, cerebrovasculares
e isquêmicas do coração17,18,19.
A tendência de mortalidade por IC na região metropolitana de Salvador, BA,
de 1979 a 1995, avaliada pela seleção dos códigos 428.0, 428.1 e 428.9 do CID-9
como causa básica de morte revelou declínio da mortalidade por IC de 1979 a 1992,
estabilizando-se a partir de então até 199520.
A seleção de causa básica de morte, que segue regras padronizadas, pode
subestimar a ocorrência de determinadas patologias, especialmente as de caráter
crônico e as que incidem em uma população de faixa etária mais avançada, na qual
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mais de uma condição patológica pode contribuir para a morte. Este é o contexto no
qual se encontra a insuficiência cardíaca. Pode-se tomar como exemplo o fato de que
no ano de 2003, no Brasil, a proporção da ocorrência de IC como causa básica de
morte foi de 30,61% em relação ao total de suas menções nos registros de óbitos21.
Exceto por quatro estudos realizados na Espanha, Escócia, Inglaterra e Austrália, a
mortalidade por IC tem sido quantificada por sua ocorrência apenas quando tabulada
como causa básica de morte2,3,4,16.
Na Espanha, Martinez e cols., analisando a evolução temporal da mortalidade
por IC de 1977 a 1998, encontraram tendências de queda nas taxas de mortalidade
ajustadas por idade por 100.000 habitantes por ano para o total da população, apesar
das diferenças regionais relatadas, sendo que as maiores taxas referem-se aos mais
idosos da Andaluzia2.
Murdoch e cols. já haviam observado em 1998 quedas nas taxas padronizadas
de mortalidade, por idade e sexo, decorrentes de IC na população da Escócia no
período de 1979 a 1992. Foram selecionados nesse estudo, para o diagnóstico da
IC, os códigos da CID-9 428.0 (insuficiência cardíaca congestiva), 428.1 (insuficiência
ventricular esquerda), 428.9 (insuficiência cardíaca não especificada), 425.4
(miocardiopatia primária), 425.5 (miocardiopatia alcoólica) e 425.9 (miocardiopatia
secundária inespecífica). Ao analisarem a IC por meio desses códigos quando
tabulada como causa básica de morte e quando mencionada em qualquer linha da
DO, os autores concluem também que a ocorrência da IC como contribuinte para a
mortalidade total tem sido subdimensionada3.
Goldacre e cols., como já comentado, também encontraram queda nas taxas
de mortalidade por IC na região de Oxford, Inglaterra, de 1979 a 2003, utilizando para
o diagnóstico da IC apenas os códigos 428 da CID-9 e I50 da CID-10 (insuficiência
cardíaca), porém também considerando sua ocorrência quando tabulada como causa
básica de morte ou quando mencionada em qualquer linha da DO4.
Najafi e cols., estudando a mortalidade por IC na Austrália de 1997 a 2003,
seguiram essa mesma metodologia, porém ampliaram a seleção dos códigos da CID
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para a identificação da IC como causa de morte. Do total de 907.242 mortes, a IC foi
codificada como causa básica de morte em 3,2%, e em 14,9% havia sido mencionada
na DO16. Nesse estudo, a IC foi definida como envolvida na morte mediante dez
códigos da CID-10, a maioria com referência explícita de IC no título, porém o estudo
inclui outras doenças que comumente a tem manifesta em sua apresentação clínica.
No Brasil, um único estudo de mortalidade por IC através de registros
de mortalidade, o de Latado e cols., em Salvador (BA), já citado, utilizou em sua
metodologia identificação da IC apenas quando selecionada como causa básica de
morte20.
A seleção dos códigos para a identificação da IC da CID-10 se baseou nos
critérios descritos a seguir. Foram utilizados os códigos nos quais a IC está explicitada
no título do código I50.0 (insuficiência cardíaca congestiva), I50.1 (insuficiência
ventricular esquerda), I50.9 (insuficiência cardíaca não especificada), I11.0 (doença
cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva), I13.0 (doença cardíaca
e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva), I13.2 (doença cardíaca e
renal hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal) e P29.0
(insuficiência cardíaca neonatal). Foram utilizados, ainda, os códigos nos quais a IC
está contemplada na explicação do código, como é o caso de I09.9 (doença cardíaca
reumática não especificada) e I97.1 (outros distúrbios funcionais subseqüentes à cirurgia
cardíaca). Também foram incluídos os códigos I25.5 (miocardiopatia isquêmica), I31.1
(pericardite constritiva crônica), I42.0 (cardiomiopatia dilatada), I42.6 (cardiomiopatia
alcoólica), B57.0 (forma aguda da doença de Chagas, com comprometimento cardíaco)
e B57.2 (doença de Chagas crônica com comprometimento cardíaco), que podem ter
na sua evolução sinais e sintomas de IC. O estudo de Najafi na Austrália serviu de
base para a seleção dos códigos a fim de possibilitar comparações; a essa seleção,
foram acrescidos, dada a prevalência em nosso meio, os códigos referentes à doença
de Chagas e à doença cardíaca reumática16.
Apesar de terem em sua explicação a menção da IC, não foram incluídos os
códigos O29.1 (complicações cardíacas de anestesia durante a gravidez), O74.2
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(complicações cardíacas devidas à anestesia durante o trabalho de parto e o parto)
e O75.4 (outras complicações de procedimentos ou de cirurgia obstétrica), por não
fazerem parte da seleção de Najafi e cols.16 Outros códigos que podem ter a IC em
sua evolução clínica não foram incluídos para não aumentar a imprecisão dos dados
coletados. Incluem-se aí os demais códigos do grupo I42 (miocardiopatias), o grupo
I40 (miocardites) e I01.2 (miocardite reumática aguda), para citar alguns exemplos.

2. Da classificação de doenças e da declaração de óbito

A preocupação com a formatação de uma classificação de doenças é antiga.
Acredita-se que a primeira tentativa de se efetuar uma classificação sistemática de
doenças tenha sido realizada por François Bossier de Lacroix (1706-1777) numa
publicação intitulada Nosologia Methodica.22
A classificação de doenças mais utilizada no início do século XIX era a Synopsis
Nosologiae Methodicae, uma publicação de 1785 de autoria de William Cullen (17101790). Uma classificação de doenças mais adequada do que a proposta por Cullen e
que pudesse ter uma uniformidade para uso internacional foi perseguida por William
Farr (1807-1883), estatístico e médico do Escritório de Registro Geral da Inglaterra e
do País de Gales, que registrou assim suas preocupações:
“As vantagens de uma nomenclatura estatística uniforme, conquanto imperfeita,
são tão óbvias que é surpreendente que não se dê atenção à sua implementação nas
tabelas de mortalidade. Cada doença tem, em muitos casos, sido declarada por três
ou quatro termos, e cada termo tem sido aplicado para muitas doenças diferentes:
termos vagos e inconvenientes têm sido usados, ou têm-se registrado complicações
em lugar das doenças primárias. A nomenclatura é de tão grande importância nesse
setor como os pesos e medidas nas ciências físicas, e deve ser estabelecida sem
atraso.”
O Primeiro Congresso Internacional de Estatística, reunido em Bruxelas em
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1853, reconhecendo a importância e a necessidade de uma classificação uniforme das
causas de morte, solicitou a Farr e a Marc d’Espine, de Genebra, que preparassem
uma classificação a ser apresentada no congresso seguinte. O congresso de 1855,
realizado em Paris, discutiu então as duas classificações apresentadas: a de Farr,
classificando as doenças por sua localização anatômica; e a de Marc d’Espine, segundo
a natureza das doenças. O congresso adotou uma solução híbrida, concluindo por
uma lista de 139 rubricas, que, posteriormente, sofreu várias revisões (1864, 1874,
1880 e 1886), sempre tendo como base o modelo de Farr22. Essa classificação jamais
conseguiu aprovação universal, porém o princípio proposto por Farr de classificar
as doenças pela localização anatômica serviu de base para a Lista Internacional de
Causas de Morte.
Na reunião do Instituto Internacional de Estatística que sucedeu ao congresso
Internacional de Estatística, realizada em 1893 na cidade de Chicago, foi apresentado
o relatório da comissão, criada em 1891 e presidida por Jacques Bertillon (18511922), designada para elaborar uma classificação de causas de morte. A classificação
preparada pelo comitê foi baseada na classificação de morte usada pela cidade de Paris
– na realidade, uma síntese das classificações inglesa, alemã e suíça. A classificação,
chamada a princípio de Classificação de Causas de Morte de Bertillon, seguia o critério
adotado por Farr de distinguir entre as doenças generalizadas e as localizadas em
determinado órgão ou região anatômica. Essa classificação foi aprovada e passou a
ser adotada por vários países. Em 1898, a Associação Americana de Saúde Pública
recomendou a adoção da classificação de Bertillon no Canadá, México e Estados
Unidos, e sugeriu que a mesma fosse revisada a cada dez anos.
A Primeira Conferência Internacional de Revisão da Classificação de Bertillon,
ou Classificação Internacional de Causas de Morte, foi realizada em Paris, em 1900,
e reuniu representantes de 26 países. A Organização de Higiene da Liga das Nações,
também interessada em estatísticas na área da saúde, nomeou uma comissão de
peritos estatísticos para estudarem a classificação de doenças e de causas de morte.
As propostas para a quarta revisão (1929) e para a quinta revisão (1938) da
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Lista Internacional das Causas de Morte já foram formuladas e apresentadas por
uma comissão mista na qual tinham assento, em igualdade numérica, representantes
do Instituto Internacional de Estatística e da Organização de Higiene da Liga das
Nações.
A Quinta Conferência Internacional para a Revisão da Lista Internacional das
Causas de Morte, realizada em Paris em 1938, atualizou as listas segundo o progresso
científico, especialmente no tocante ao capítulo das doenças infecciosas e parasitárias,
além de efetuar alterações nos capítulos de afecções puerperais e acidentes, incluindo
também uma lista de causas de natimortalidade. Essa conferência abordou ainda
temas de grande relevância, como a compilação de listas internacionais de doenças
que estabelecessem correspondência com as listas internacionais de causas de morte
e o tratamento estatístico das causas conjuntas de morte, com vistas a unificar os
métodos de seleção da causa principal de morte a ser tabulada nos casos em que
duas ou mais causas são mencionadas no atestado de óbito22.
As primeiras classificações de doenças estavam relacionadas quase que
exclusivamente com as estatísticas de causas de morte. Farr reconheceu que era
desejável que o mesmo sistema de nomenclatura para doenças, embora não fatais, fosse
adotado e apresentou em seu relatório ao Segundo Congresso Estatístico Internacional
uma lista geral de doenças que afetavam a saúde, além das doenças ditas fatais. No
Quarto Congresso Estatístico Internacional, de 1860, foi recomendada a adoção da
classificação de doenças de Farr para tabulação, também, da morbidade hospitalar.
Tanto na Primeira Conferência Internacional para a Revisão da Lista
Internacional das Causas de Morte, realizada em 1900, quanto na segunda, de 1909,
já havia sido adotada uma classificação paralela de doenças para uso em estatísticas
de doença; já a quarta conferência adotou uma classificação de doenças que diferiu
da Lista Internacional de Causas de Morte apenas pela adição de subdivisões. Essas
classificações internacionais de doenças não foram universalmente aceitas, dado que
eram o resultado somente de uma expansão limitada da lista de causa básica de
morte. Na ausência de um consenso, muitos países prepararam suas próprias listas
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para utilizá-las nas estatísticas de doenças.
Nos anos seguintes, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos prepararam
suas próprias listas de classificações de doenças para a tabulação de estatísticas de
morbidade; essas listas seguiam a ordem geral das doenças da Lista Internacional
de Causas de Morte e foram amplamente utilizadas por vários hospitais, seguros
hospitalares e planos de assistência médica.
A classificação de doenças e lesões estava bastante ligada à classificação
de causas de morte, e um número crescente de organizações estatísticas já usava
registros médicos envolvendo tanto a doença quanto a morte. Uma lista única
facilitaria as operações de codificação, fornecendo, também, uma base comum para a
comparação de estatísticas de morbidade e mortalidade. A partir da Quinta Conferência
Internacional, seguindo a tendência do pensamento com relação às listas estatísticas
de morbidade e mortalidade, foi criado, em 1945, o Comitê Norte-Americano de Causas
Conjuntas de Morte, que entendeu que, para a utilização correta tanto das estatísticas
de morbidade quanto das de mortalidade, a classificação de doenças, para ambos os
propósitos, deveria ser comparável e, se possível, compor uma lista única22.
A Conferência Internacional de Saúde, realizada em Nova York em 1946, entregou
à Comissão Interina da Organização Mundial de Saúde (OMS) a responsabilidade de
assumir o trabalho preparatório para a próxima revisão decenal das Listas de Causas
de Morte e para o estabelecimento da Lista Internacional de Causas de Morbidade.
Para tal, um comitê de peritos reviu e revisou a classificação que havia sido preparada
pelo Comitê Norte-Americano de Causas Conjuntas de Morte, e o resultado desse
trabalho foi o documento intitulado Classificação Internacional de Doenças, Lesões e
Causas de Morte.
A Conferência Internacional para a Sexta Revisão das Listas Internacionais, de
1948, adotou a classificação proposta pelo comitê de peritos. A conferência aprovou
ainda o Modelo Internacional de Atestado Médico da Causa de Morte, aceitou a causa
básica de morte como a causa principal a ser tabulada e fixou as regras, pela primeira
vez, para a seleção da “causa básica de morte”. A conferência recomendou ainda que
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fossem estabelecidos comitês nacionais de estatísticas vitais e de saúde, dentro de
um programa de cooperação internacional para o estudo de problemas estatísticos
de importância em saúde pública, e que os resultados de suas investigações fossem
colocados à disposição da OMS.
A Primeira Assembléia Mundial de Saúde, ocorrida em 1948, endossou o
relatório da sexta conferência. O manual de Classificação Internacional de Doenças,
Lesões e Causas de Morte compreendia a classificação internacional, o modelo de
atestado médico da causa de morte, as regras de classificação e as listas especiais
para tabulação.
A Conferência Internacional para a Sétima Revisão da Classificação
Internacional de Doenças foi realizada em Paris, em 1955, e já teve como entidade
organizadora a OMS. Essa revisão se restringiu, apenas, a alterações e emendas,
e a oitava conferência, ocorrida em Genebra em 1965, manteve inalterada a
estrutura básica da classificação. Nesse período, o uso da classificação internacional
aumentou rapidamente, recebendo adaptações em alguns países, de acordo com as
peculiaridades locais.
A Conferência Internacional para a Nona Revisão da Classificação Internacional
de Doenças, convocada pela OMS em Genebra, em 1975, manteve a estrutura
básica da classificação internacional, porém com maior detalhamento no nível de
subcategorias de quatro dígitos e com algumas subdivisões opcionais de cinco
dígitos. Incluiu, ainda, um método alternativo opcional de classificação dos termos
diagnósticos, contendo informações tanto sobre a doença generalizada e subjacente
quanto sobre a manifestação dessa num determinado órgão. Esse sistema foi mantido
pela décima revisão22.
A conferência introduziu pela primeira vez regras para a seleção de uma
única causa para a tabulação de morbidade; além disso, orientou os países para
que buscassem melhores soluções para a codificação e análise de causas múltiplas.
Foram ampliadas as definições e recomendações para as estatísticas da mortalidade
perinatal e recomendou-se um atestado de causas de morte perinatal. Produziu-se,
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ainda, uma nova lista básica de tabulação, que teve como característica privilegiar o
caráter estrutural das doenças em detrimento do caráter funcional.
A Décima Conferência de Revisão da Classificação Internacional de Doenças,
que deveria ocorrer em 1985, foi adiada pela OMS até 1989, para que, entre outras
coisas, pudesse haver tempo suficiente para uma melhor avaliação da classificação
estabelecida pela nona conferência. O relatório da Décima Revisão da Classificação
Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) foi aprovado
pela Quadragésima Terceira Assembléia Mundial de Saúde. Os trabalhos se iniciaram
em 1983, mediante reuniões periódicas dos diretores dos centros colaboradores da
OMS para a classificação de doenças, que são nove atualmente, com a participação
do Brasil, através da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
A principal inovação nas propostas para a décima revisão foi o uso de um
esquema alfanumérico que consistiu de uma letra seguida de três números, o que,
além de possibilitar ampliações futuras sem que seja necessário alterar o atual
ordenamento, mais do que dobrou o tamanho do conjunto dos códigos dessa revisão
quando comparada com a nona revisão. Além de outras mudanças, foram incluídos
também, no modelo de estrutura da CID, ao final de alguns capítulos, categorias para
transtornos conseqüentes a procedimentos.
A conferência para a décima revisão também recomendou que as novas regras
para a seleção de causa básica de morte, em conseqüência da revisão das regras
vigentes na nona revisão, passassem a vigorar. Além disso, considerando-se que
um número crescente de afecções estava sendo declarado em alguns países, foi
recomendada a inclusão, onde houvesse necessidade, de uma linha adicional (d) na
Parte I do atestado médico de causa de morte, o que foi adotado no Brasil.
A conferência discutiu o uso da metodologia de causas múltiplas de morte para
a codificação e a análise das causas de morte, porém não recomendou a inclusão
na décima revisão de qualquer regra ou método de análise a serem seguidos, e sim
estimulou os pesquisadores a continuarem trabalhando com essa metodologia e a
levarem suas análises para avaliação na conferência de revisão seguinte.
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A “causa básica de morte” foi designada como a causa de morte para tabulação
primária pela primeira vez na sexta conferência. A causa básica de morte é definida
como: “(a) a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que
conduziram diretamente à morte, ou (b) as circunstâncias do acidente ou violência
que produziram a lesão fatal”.
Quando só uma causa é registrada, esta causa é a que será tabulada como
causa básica de morte. Quando mais de uma causa é registrada, recomenda-se
que para a seleção da causa básica se determine a causa antecedente originária na
linha mais inferior utilizada na Parte I do atestado pela aplicação do Princípio Geral
ou das regras de seleção 1, 2 e 3. O Princípio Geral especifica que quando mais
de uma afecção for registrada no atestado, a que estiver registrada na última linha
preenchida somente deverá ser selecionada se tiver dado origem a todas as outras
afecções registradas acima dela. Quando não se aplica o Princípio Geral, lança-se
das regras de seleção. A Regra 1 determina que se existir uma seqüência informada
que termine na afecção que aparece primeiro no atestado, deve ser selecionada a
causa originária dessa seqüência, e se existir mais de uma seqüência terminando na
afecção mencionada primeiro, deve ser selecionada a causa originária da seqüência
citada primeiro. A Regra 2 estabelece que se não houver seqüência informada que
termine na afecção mencionada em primeiro lugar no atestado, que seja selecionada
essa afecção que aparece primeiro. A Regra 3 determina que quando a afecção
selecionada pelo Principio Geral ou pelas Regras 1 e 2 for uma conseqüência direta
de outra afecção informada na Parte I ou II do atestado, esta deve ser selecionada
como primária22.
A afecção registrada na linha mais inferior da Parte I do atestado deve ser
a causa básica de morte para tabulação, entretanto os procedimentos de descritos
acima podem determinar a seleção de outra afecção como causa básica de morte.
Sempre que a causa selecionada, utilizando-se o Princípio Geral ou as Regras
de seleção, não for “a afecção mais útil e informativa para a tabulação” são utilizadas
a “regras de modificação”. As regras de modificação vão de A a F e servem para
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auxiliar o codificador a re-selecionar um código mais apropriado para causa básica.
Portanto, desta forma, a causa básica de morte para tabulação pode não ter sido
registrada no atestado, mas sim selecionada seguindo as “regras de modificação”.
Desse modo, a causa básica foi constituída com o objetivo de apontar as condições
que iniciaram o processo de doença que culminou na morte, o que a caracterizou
como um instrumento para o planejamento de ações preventivas.
As causas de morte são preenchidas na DO pelo médico e, posteriormente,
recebem um código segundo a CID-10. As áreas referentes aos códigos não devem ser
preenchidas pelo médico, mas por técnicos do setor de processamento de dados, mais
especificamente pelos codificadores. Esse processo pode não refletir com precisão o
diagnóstico que o médico que atestou o óbito teve a intenção de registrar. Além disso,
há recomendações no sentido de não se incluírem no preenchimento da DO sintomas
e causas terminais, como insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória23.

3. Objetivos
Analisar a mortalidade por IC como causa básica de morte, definida pelas
regras da Organização Mundial de Saúde (OMS), e também quando notificada em
qualquer linha da DO.
Os outros objetivos foram analisar e comparar as taxas de mortalidade por IC,
por sexo e faixas etárias, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do
Sul, e analisar a ocorrência da IC, de acordo com a CID-10, quando essa for o título
do código, estiver explicitada na denominação do código, quando estiver presente
na descrição do código, ou, ainda, quando envolver condições que podem ter na sua
evolução clínica sinais e sintomas de IC. Além desses objetivos, também foi estudada
a associação entre a IC e outras condições mencionadas na DO ou selecionadas
como causa básica de morte.
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Resumo

Fundamentos: No Brasil a importância da insuficiência cardíaca (IC) tem sido avaliada
parcialmente pelas informações das autorizações de internação hospitalar (AIH).
Objetivo: Avaliar a mortalidade por IC segundo as declarações de óbito (DO), por sexo
e idade, nos estados do Rio de Janeiro (RJ), de São Paulo (SP) e do Rio Grande do Sul
(RS), entre 1999 e 2004.
Métodos: A mortalidade por IC foi analisada, quando codificada como causa básica de
morte (ICcb) e quando mencionada em qualquer linha (ICm) da DO (códigos I50.0,
I50.1, I50.9 da CID-10).
Resultados: Houve tendência de queda das taxas de mortalidade (TxM) nos três Estados,
exceto nos pacientes ≥80 anos. As TxM têm ordens decrescentes no RJ, SP e RS, naqueles
abaixo de 50 anos. Nos mais idosos, as TxM do RJ foram superadas, em ordem crescente,
em SP e no RS. As TxM por IC aumentaram com o avançar da idade, mais entre as mulheres.
Antes dos 70 anos, as TxM entre os homens foram marcadamente maiores e, a partir de
então, a diferença diminuiu, tornando-se semelhante à das mulheres com ≥80 anos. A
razão entre as TxM, segundo o sexo, tendem a convergir com o avançar da idade. A razão
global ICm/ICcb variou entre 3,0 e 3,7 nos três Estados.
Conclusões: Ocorreram quedas nas mortalidades por IC nos três Estados. A mortalidade
por IC no ERJ foi maior apenas nos mais jovens. A mortalidade por IC foi subestimada
quando considerada apenas como causa básica.

Palavras-chave: Mortalidade, Insuficiência cardíaca, Atestado de óbito, Causa básica
de morte, Causas múltiplas de morte
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Mortality Due to Heart Failure as a Basic or Contributory
Cause of Death in Three Brazilian States between 1999 and 2004

Abstract

Background: The importance of heart failure has been partially evaluated in Brazil from
information recorded in Hospital Admission Authorizations.
Objective: To evaluate heart failure (HF) mortality from death certificates by age and
gender from 1999 to 2004 in three Brazilian States: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP)
and Rio Grande do Sul (RS).
Methods: HF mortality rates (MR) were analyzed, when coded as the underlying cause
of death (ICcb) and when mentioned on any line in the death certificates (ICm) (ICD -10
codes I50.0, I50.1 and I50.9.
Results: There was a downtrend in the mortality rates in all three States except for
patients 80 years old or more, and in decreasing order among patients under 50 years
old in RJ, SP and RS. Among the elderly, the mortality rate in RJ was exceeded in rising
order in SP and RS, rising with age and more among women. Male mortality rates were
appreciably higher at less than 70 years of age, after which the difference decreased,
becoming similar to women at ≥80 years old, with male / female mortality rates tending
to converge with age. The global ICm / ICcb ratio varied between 3.0 and 3.7 in these
three States.
Conclusions: The HF mortality rates declined in all three States, being higher in RJ only
among younger patients, with HF mortality being underestimated when considered
only as underlying cause of death.

Keywords: Mortality, Heart failure, Death certificate, Underlying cause of death,
Multiple causes of death
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Introdução

A insuficiência cardíaca (IC) é a terceira causa de morte cardiovascular nos
países desenvolvidos e também uma importante causa de morbidade e hospitalização.
Tem alta prevalência e incidência crescente com o avançar da idade sendo, na
Espanha, a primeira causa de internação de pacientes com mais de 65 anos, o que
representa 5% do total de internações nessa faixa etária1. Nesse estudo no qual foi
analisada a tendência da mortalidade por IC na Espanha, de 1977-1998, a IC foi
responsável por 4%-8% da mortalidade total e por 12%-20% da mortalidade
cardiovascular, tanto em homens quanto em mulheres, dependendo da região,
afetando principalmente os grupos de idade mais avançada.
Apesar de recentemente ter sido descrita como uma epidemia2, observa-se
tendência de queda da mortalidade ao longo do tempo, o que tem sido atribuído ao
impacto provocado por intervenções terapêuticas mais eficazes3.
Analisando a mortalidade por IC entre 1979-2003, comparada com a
mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) na população de Oxford
(Inglaterra), Goldacre et al. encontraram taxas de queda muito similares em ambas,
e em ambos os sexos4.
Apesar da queda das taxas de mortalidade em ambos os sexos, a IC permanece
apresentando alta letalidade, já que entre os pacientes em que foi diagnosticada na
última década do século XX, a mortalidade alcançou 50% nos cinco anos que se
sucederam ao diagnóstico5.
O estudo da epidemiologia da IC no Brasil, na maioria das vezes, dá-se por meio
da análise de dados referentes às autorizações de internação hospitalar (AIH) do
Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é responsável, segundo Albanesi6, por 75% das
internações hospitalares no país, sendo o Sistema de Informações Hospitalares do
SUS (SIH/SUS) o provedor do banco de dados mais abrangente disponível no país.
O sistema privado, de saúde suplementar, ainda não oferece registro aberto sobre suas
internações. Por isso, temos uma idéia apenas parcial do universo de informações
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concernentes às internações por IC, sua letalidade e impacto econômico.
No Brasil, a IC foi a terceira causa de hospitalização por causas clínicas, pelo
SUS/MS de 1992 a 2002, com taxas de internação, em relação ao total, que variaram
entre 3% e 4%, com letalidade em 5% a 7% das internações6.
Os registros oficiais de óbitos são a fonte de dados mais abrangente,
constituindo-se na melhor informação disponível para quantificar mortalidade. A
IC foi assim avaliada em alguns países, em estudos que empregaram metodologias
distintas para sua identificação como causa da morte. Discrepâncias nas comparações
regionais podem ocorrer: ou se a IC é classificada apenas como causa básica de
óbito, quando assim codificada segundo as regras de codificação da 10a revisão da
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID10/OMS), ou se a IC é considerada como causa contribuinte de óbito quando
registrada em qualquer linha da DO1,3,4,7. Outra fonte de divergências é a variação
na seleção de códigos da CID-10 associados com a IC, já que além dos códigos I50,
combinados a um quarto dígito variável, há ainda outros que compreendem
condições específicas nas quais a IC está envolvida.
No Brasil, exemplos similares podem ser encontrados na avaliação de tendência
de mortalidade por doenças circulatórias, cerebrovasculares e isquêmicas do
coração8-10. A tendência da mortalidade por IC na região metropolitana de Salvador
(BA), de 1979 a 1995, avaliada através dos atestados de óbito, com a IC identificada
apenas como causa básica de morte, com os códigos 428.0, 428.1 e 428.9 da CID-9,
revelou declínio da mortalidade de 1979 a 1992, estabilizando-se daí até 199511.
A seleção de causa básica de morte, apesar de seguir regras padronizadas,
pode subestimar a ocorrência de determinadas doenças, especialmente as de caráter
crônico e as que incidem em uma população de faixa etária mais avançada na qual
mais de uma condição patológica pode ter contribuído para a morte. Isto ocorre
porque as regras de codificação de causa básica costumam privilegiar as faixas
mais precoces. Exceto por quatro estudos, na Espanha1, Escócia 3, Inglaterra 4 e
Austrália7, a mortalidade por IC tem sido quantificada por sua ocorrência apenas
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quando tabulada como causa básica de morte. No Brasil, um único estudo de
mortalidade por IC através de registros de mortalidade, já citado11, considera sua
ocorrência apenas quando selecionada como causa básica de morte.
Para compreender melhor o impacto da IC na mortalidade em estados
brasileiros selecionados pela qualidade de informação, decidiu-se avaliá-lo, neste
estudo, não apenas considerando a IC quando selecionada como causa básica de
óbito, mas também pelas menções à sua presença, registradas em qualquer linha
dos atestados de óbito.

Objetivos

1. Analisar e comparar as taxas de mortalidade por IC por sexo e faixas etárias, nos
estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, no período
compreendido entre os anos de 1999 e 2004.
2. Analisar e comparar o impacto da IC na mortalidade, como causa básica e como
contribuinte, por ter sido citada em qualquer linha dos atestados de óbito.

Metodologia

Os dados sobre os óbitos foram obtidos no Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde12.
Os dados sobre as populações foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), distribuídos por sexo e faixas etárias13. As faixas etárias correspondem
aos intervalos (em anos): abaixo de 40 anos, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 anos ou acima.
Foram utilizados os dados referentes aos estados do Rio de Janeiro (RJ), de São
Paulo (SP) e do Rio Grande do Sul (RS). Estes foram selecionados porque têm das
proporções mais elevadas de idosos entre os estados do Brasil, sendo o envelhecimento
associado com o aumento da ocorrência de IC. Os estados de São Paulo e do Rio Grande
do Sul apresentam qualidade satisfatória de preenchimento dos atestados de óbito, pelo
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menos por apresentarem baixos percentuais de mortalidade proporcional por causas
mal-definidas e pelo maior número de afecções registradas por atestado14. Além disso,
possibilitará complementar informações já obtidas sobre mortalidade cardiovascular
em outros estudos15. A escolha do estado do Rio de Janeiro está, ainda, relacionada com
objetivos particulares deste estudo.
A escolha dos anos de 1999 a 2004 se justifica por corresponder ao período mais
recente, cujos dados estão disponíveis, homogeneizado pela utilização da CID-10.
A codificação das informações prestadas pelos assistentes aos óbitos foi feita de
acordo com a 10a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde (CID-10)16.
No presente estudo, a IC foi definida como causa partícipe da morte quando
mencionada em qualquer das linhas do registro de óbito (a, b, c, d ou ii) e como causa
básica de óbito, segundo as regras da CID-10. Assim, foram criados dois grupos:
a. ICcb: somente quando a IC foi codificada como causa básica de morte de acordo
com as regras e disposições para codificação de mortalidade e morbidade constantes
do manual de instruções do CID-10, correspondendo aos códigos I50.0 (Insuficiência
Cardíaca Congestiva), I50.1 (Insuficiência Ventricular Esquerda) e I50.9 (Insuficiência
Cardíaca não-Especificada);
b. ICm: que compreende ICcb e ainda os óbitos em que I50 corresponde aos três
caracteres iniciais do código utilizado para classificar a declaração do médicoassistente em qualquer linha do atestado, mesmo que a IC não tenha sido
selecionada como causa básica
A mortalidade proporcional de cada um dos grupos definidos acima foi estimada
por Estado, a cada ano do período estudado.
As taxas de mortalidade padronizadas por idade, por 100 mil habitantes, foram
estimadas, utilizando como padrão a população “européia”17 e dispostas em gráficos.
Foram estimadas taxas específicas de mortalidade por IC, por Estado e por ano.
Foram calculadas as razões entre os óbitos por IC entre os dois grupos, e estimadas
as razões de mortalidade por IC entre ambos os sexos.
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Foram utilizados os programas Excel e Stata versão 8.218.

Resultados

Nos bancos de óbitos, do período de 1999 a 2004, constavam 2.538.778 atestados,
sendo 689.383 do Rio de Janeiro, 1.433.744 de São Paulo e 415.651 do Rio Grande do Sul.
As taxas de mortalidade padronizadas por ICm e ICcb nos Estados, por sexo e ano
são apresentadas nas Tabelas 1, 2 e 3. Observa-se que as maiores taxas de mortalidade por
ICm ocorreram, no período de um modo geral, em ambos os sexos, no RS (Tabela 1),
seguido de SP (Tabela 2) e RJ (Tabela 2) e que apresentaram tendências de queda nos anos
de 1999 a 2004. Em relação à ICcb, observam-se relações semelhantes entre os Estados,
porém com diferenças mais discretas.
As taxas específicas de mortalidade, por grupo etário e sexo, por ICm são
apresentadas nas Figuras 1A a 1F. Estas permitem observar tendências de queda em
quase todas as faixas etárias, ao longo dos seis anos estudados, exceto na de ≥80 anos,
com taxas estáveis no período, em todos os Estados. A tendência de queda na mortalidade
parece ter sido mais marcante no grupo abaixo de 40 anos nos três Estados. Esse
comportamento é observado em todos os Estados e em ambos os sexos. As taxas do RJ,
em homens e mulheres, são maiores do que em SP, que por sua vez teve taxas maiores
do que as do RS na faixa etária dos mais jovens. Isto ainda pode ser observado na faixa
de 40 a 49 anos. As taxas dos três Estados se aproximaram, em ambos os sexos, dos 50
aos 59 anos, por quase todo o período e no final na faixa de 60 a 69 anos. A partir dos 70
anos, as taxas do RJ são superadas por SP e RS, sendo que as maiores taxas passaram a
ser as do RS. Por fim, nos mais idosos, as diferenças entre homens e mulheres praticamente
desaparecem em cada Estado.
O comportamento das taxas específicas de mortalidade por IC apenas como causa
básica (ICcb), por faixa etária e sexo, pode ser visto nas Figuras 2A a 2F. Verifica-se a mesma
tendência de queda em quase todas as faixas etárias, em ambos os sexos e nos três Estados,
observada com a ICm. Apenas na faixa de 80 anos ou acima, a tendência de queda no início
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Tabela 1
Óbitos e taxas de mortalidade padronizadas* (por 100 mil habitantes) por insuficiência cardíaca nos
grupos ICm (menção de ICm em qualquer linha da declaração de óbito ou quando codificada como
causa básica) e ICcb (IC apenas quando codificada como causa básica) no estado do Rio Grande do
Sul, no período 1999 – 2004.
Causa
Sexo
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Óbitos
ICcb
ICm
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
1148
1018
920
918
860
846

1322
1246
1242
1272
1170
1141

3452
3862
3646
3557
3399
3477

3813
4497
4304
4283
4097
4296

Taxas de mortalidade padronizadas
ICcb
ICm
Homens Mulheres Homens
Mulheres
47,3
37,5
33,9
33,7
31,5
30,9

38,1
30,6
30,2
30,6
27,9
27,0

140,2
139,6
131,2
128,4
122,1
124,2

109,4
110,8
104,9
103,5
  97,9
102,1

*Método direto–padrão: população “européia”

Tabela 2
Óbitos e taxas de mortalidade padronizadas* (por 100 mil habitantes) por insuficiência cardíaca nos
grupos ICm (menção de ICm em qualquer linha da declaração de óbito ou quando codificada como
causa básica) e ICcb (IC apenas quando codificada como causa básica) no estado de São Paulo, no
período 1999 – 2004.
Óbitos

Taxas de mortalidade padronizadas
Causa
ICcb
ICm
ICcb
ICm
Sexo
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
Homens Mulheres Homens
Mulheres
Ano							
1999
3148
3931
10935
12515
41,4
39,2
138,3
123,1
2000
2920
3495
11243
12553
32,9
28,8
123,1
102,6
2001
2627
3290
10576
11756
29,2
26,7
114,6
  94,7
2002
2488
3069
10235
11530
27,4
24,6
110,3
  91,9
2003
2490
3190
10539
11591
27,3
25,4
112,4
  91,4
2004
2582
3180
10904
12078
28,0
24,9
115,6
  94,2
*Método direto–padrão: população “européia”

Tabela 3
Óbitos e taxas de mortalidade padronizadas* (por 100 mil habitantes) por insuficiência cardíaca nos
grupos ICm (menção de ICm em qualquer linha da declaração de óbito ou quando codificada como
causa básica) e ICcb (IC apenas quando codificada como causa básica) no estado do Rio de Janeiro,
no período 1999 – 2004.
Causa
Sexo
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Óbitos
ICcb
ICm
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
1387
1247
1204
1326
1218
1282

1585
1370
1467
1454
1322
1310

3940
3981
3887
3987
3892
4124

4189
4228
4285
4372
4159
4307

Taxas de mortalidade padronizada
ICcb
ICm
Homens Mulheres Homens
Mulheres
40,5
31,1
29,7
32,9
29,7
31,1

31,9
23,0
24,4
23,9
21,5
21,1

112,7
97,9
94,8
96,5
94,0
98,9

*Método direto–padrão: população “européia”
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1A: Faixa etária abaixo de 40 anos

1B: Faixa etária de 40 a 49 anos

1C: Faixa etária de 50 a 59 anos
Figuras 1A a 1C
Mortalidade (por 100 mil) por insuficiência cardíaca (mencionada em qualquer linha da DO ou codificada como
causa básica) em homens (H) e mulheres (M) nos estados do Rio de Janeiro (RJ), de São Paulo (SP) e do Rio Grande
do Sul (RS), segundo faixas etárias, no período 1999 – 2004.
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1D: Faixa etária de 60 a 69 anos

1E: Faixa etária de 70 a 79 anos

1F: Faixa etária de 80 anos ou acima
Figuras 1D a 1F
Mortalidade (por 100 mil) por insuficiência cardíaca (mencionada em qualquer linha da DO ou codificada como
causa básica) em homens (H) e mulheres (M) nos estados do Rio de Janeiro (RJ), de São Paulo (SP) e do Rio Grande
do Sul (RS), segundo faixas etárias, no período 1999 – 2004.
Mortalidade por Insuficiência Cardíaca como Causa Básica ou Contribuinte de Óbito
em Três Estados Brasileiros, de 1999 a 2004

30

2A: Faixa etária abaixo de 40 anos

2B: Faixa etária de 40 a 49 anos

2C: Faixa etária de 50 a 59 anos
Figuras 2A a 2C
Mortalidade (por 100 mil) por insuficiência cardíaca (apenas quando codificada como causa básica) em homens (H)
e mulheres (M) nos estados do Rio de Janeiro (RJ), de São Paulo (SP) e do Rio Grande do Sul (RS), segundo faixas
etárias, no período 1999 – 2004.
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2D: Faixa etária de 60 a 69 anos

2E: Faixa etária de 70 a 79 anos

2F: Faixa etária de 80 ou acima

Figuras 2D a 2F
Mortalidade (por 100 mil) por insuficiência cardíaca (apenas quando codificada como causa básica) em homens (H)
e mulheres (M) nos estados do Rio de Janeiro (RJ), de São Paulo (SP) e do Rio Grande do Sul (RS), segundo faixas
etárias, no período 1999 – 2004.
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do período não parece se confirmar até o final. As maiores taxas entre os três Estados
são encontradas no RJ, tanto entre homens quanto entre as mulheres até a faixa etária
de 50 a 59 anos, com diferenças mais pronunciadas nos pacientes abaixo de 40 anos. Na
faixa de 60 a 69 anos, o mesmo só acontece com os homens. Na faixa de 70 a 79 anos,
as taxas de mortalidade se assemelharam mais entre os homens nos três Estados, pelo
menos no final do período, mas as mulheres do RJ já passaram a apresentar taxas
menores do que as demais. Na faixa etária de 80 anos ou acima, as maiores taxas passaram
a ocorrer no RS, seguidas pelas de SP e por fim pelas do RJ. Nesses mais idosos, podese observar que as taxas do sexo feminino foram superiores as do masculino no RS e
em SP, mas não no RJ.
Razões entre as taxas de mortalidade de homens e mulheres por Icm ou por ICcb
podem ser vistas na Tabela 4. De um modo geral não parecem ter ocorrido variações
relevantes nas razões homens/mulheres entre os Estados. Entretanto, é possível verificar
que essas razões foram maiores até o final da quinta década de vida com a ICcb do que
com a ICm no RJ e no RS, mas não em SP. Em quase todas as faixas etárias, as taxas de
mortalidade dos homens foram maiores do que as das mulheres, mas nos mais idosos
as razões homens/mulheres tenderam à unidade.
A Tabela 5 apresenta os percentuais anuais de mortalidade proporcional por ICm
e ICcb nos três Estados. Apesar de algumas flutuações, a mortalidade proporcional
por ICm manteve-se estável durante o período nos três Estados; porém a mortalidade
proporcional por ICcb apresentou nítidas tendências de declínio em SP e no RS e de
forma mais discreta no RJ. O RS apresentou os percentuais mais elevados e o RJ os
mais baixos em ambos os grupos, ICm e ICcb.
Na Tabela 6 podem ser vistas as razões entre os óbitos em cujos atestados a IC
era mencionada ou codificada como causa básica (ICm) e aqueles em que somente foi
dada como causa básica (ICcb). Pelo que se observou na Tabela 5, era de se esperar
que a tendência dessas razões fosse de elevação ao longo do período. Essas razões
foram discretamente maiores em SP do que no RS, já as do RJ foram marcadamente
mais baixas do que nos dois primeiros.
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Tabela 4
Razões entre as taxas de mortalidade por insuficiência cardíaca de homens/mulheres, por faixa etária,
segundo os grupos ICm (menção de IC em qualquer linha da declaração de óbito ou quando codificada
como causa básica) e ICcb (IC apenas quando codificada como causa básica) nos estados do Rio de Janeiro,
de São Paulo e do Rio Grande do Sul, no período 1999 – 2004.
Estados
Faixa etária (anos)
<40 anos
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
≥80 anos

Rio de Janeiro
ICm
ICcb
1,3
1,6
1,7
1,8
1,6
1,8
1,6
1,6
1,4
1,4
1,1
1,1

ICm
1,3
1,7
1,5
1,4
1,3
1,0

São Paulo
ICcb
1,3
1,7
1,4
1,4
1,2
0,9

Rio Grande do Sul
ICm
ICcb
1,4
1,9
1,6
1,9
1,6
1,7
1,6
1,6
1,4
1,3
1,0
0,9

Tabela 5
Percentuais de óbitos por insuficiência cardíaca nos grupos ICm (menção de IC em qualquer linha da
declaração de óbito ou quando codificada como causa básica) e ICcb (IC apenas quando codificada como
causa básica) nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, no período 1999 –
2004.
Estados/Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1999-2004

Rio de Janeiro
ICm
ICcb
7,07
2,63
7,32
2,37
7,13
2,37
7,06
2,39
6,85
2,20
7,12
2,22
7,09
2,36

ICm
9,83
9,89
9,40
9,10
9,16
9,36
9,46

São Paulo
ICcb
3,00
2,69
2,51
2,34
2,37
2,36
2,54

Rio Grande do Sul
ICm
ICcb
10,71
3,67
12,16
3,33
11,51
3,17
11,18
3,16
10,51
2,88
10,61
2,75
11,10
3,15

Tabela 6
Óbitos por ICcb (Insuficiência Cardíaca codificada como causa básica) e razões entre ICm (menção de
Insuficiência Cardíaca em qualquer linha da declaração de óbito ou quando codificada como causa básica)
e ICcb nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, no período 1999 – 2004.
Estados/Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1999-2004

Rio de Janeiro
ICcb
ICm/ICcb
2986
2,69
2631
3,09
2692
3,02
2797
2,95
2555
3,12
2607
3,21
16268
3,00

ICcb
7093
6422
5924
5560
5685
5765
36449

São Paulo
ICm/ICcb
3,28
3,68
3,74
3,89
3,87
3,96
3,72

Rio Grande do Sul
ICcb
ICm/ICcb
2470
2,92
2264
3,65
2162
3,64
2193
3,54
2030
3,65
1988
3,86
13107
3,52
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Discussão
Os resultados deste estudo, em que pese o curto período de observação,
revelam tendências de queda da mortalidade por IC, seja como causa básica ou
contribuinte, nos estados do RJ, SP e RS (Tabelas 1, 2 e 3; Figuras 1 e 2). Esses
achados têm correspondência com alguns outros da literatura, que analisaram
registros de óbitos tanto no exterior1,3,4,7 quanto no Brasil11. Vários fatores podem
estar contribuindo para tal fenômeno. Nos últimos anos, os avanços no tratamento
da hipertensão arterial, da doença aterosclerótica coronariana e o uso mais freqüente
de fármacos que reduzem a letalidade por IC, como os inibidores da enzima de
conversão da angiotensina e os betabloqueadores, são alguns dos fatores que podem
ter contribuído para esses resultados19.
Ainda mais, nestes últimos anos, tem sido relatada na literatura internacional a
queda progressiva de mortalidade por doenças cardiovasculares5,19-21. Disto há exemplos
no Brasil, com demonstrações de tendências de queda na mortalidade, porém com
particularidades regionais8,9,15. Outra hipótese para explicar esse comportamento é a
de que o preenchimento dos atestados de óbito priorizam cada vez mais diagnósticos
mais específicos do que a insuficiência cardíaca, que é a conseqüência derradeira da
maioria das afecções cardíacas. Entretanto, não há dados que permitam quantificar a
contribuição desse argumento como explicação do que está ocorrendo.
Neste estudo percebe-se claramente que o risco de morte por IC é maior nos
homens em qualquer idade, a não ser nos mais idosos, com 80 anos ou mais (Tabela
4). Entretanto, é preciso considerar que a esperança de vida das mulheres é maior do
que a dos homens13. Assim, a razão da mortalidade entre os sexos pode ter se aproximado
da unidade na faixa etária dos mais idosos, porque as mulheres aí são em média mais
velhas do que os homens.
As taxas de mortalidade por IC no Rio de Janeiro, tanto entre os homens quanto
entre as mulheres, são maiores do que as dos outros dois Estados nos mais jovens, abaixo
de 40 anos de idade (Figuras 1A e 2A). O mesmo ainda se observa, em menor escala,
na faixa seguinte, dos 40 a 49 anos. Essas ocorrências podem estar relacionadas com os
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achados de predomínio da ocorrência de doença isquêmica cardíaca (DIC) nas populações
dessas gerações mais jovens do RJ em relação às populações de SP e do RS22.
Essas informações podem justificar também o que se observou nos mais idosos,
faixa de ≥80 anos, nos quais as taxas de mortalidade do RJ, em ambos os sexos, são
menores do que as dos outros dois Estados. A ocorrência de mortes mais precoces por
DIC no RJ pode ter reduzido de forma mais prematura a evolução para a IC nesse Estado
do que nos demais22.
A força da IC como causa associada ao óbito tem sido medida, tradicionalmente,
utilizando-se apenas os registros em que a IC foi codificada como causa básica, de
acordo com as regras de classificação internacional (CID-10). A comparação da
proporção de mortes por IC, em relação ao total de óbitos, quando é selecionada
como causa básica (ICcb) com a aquela em que foi registrada em qualquer linha do
atestado (ICm) fornece quantificação do quanto a ocorrência da IC associada aos
óbitos pode estar sendo subestimada (Tabela 6). As diferenças entre os Estados nas
razões entre ICm e ICcb pode não ser explicada apenas por diferenças regionais no
preenchimento das DO, ainda que já tenham sido relatadas essas diferenças14. Em
2003, o número médio de causas notificadas por atestado de óbito no RJ foi de 2,90,
no RS foi de 2,91 e em SP foi de 3,15. No conjunto do Brasil, essa média foi de
2,8114.
Modelos de análise multidimensional têm sido utilizados na tentativa de estabelecer
associações entre morte e causas múltiplas, pelo reconhecimento de que em idades
avançadas a ocorrência de múltiplas afecções é comum, podendo a morte ser determinada
por vários fatores23.
Este estudo apresenta algumas limitações. Não há consenso ou padrão na seleção
dos códigos da CID-10 que representam, com fidedignidade, a existência de IC. Os
estudos que objetivaram o estudo da IC de acordo com as suas menções em qualquer
linha do atestado, e mesmo aqueles que a estudaram como causa básica, nem sempre
utilizaram os mesmos códigos da 9a e da 10a Classificação Internacional (CID-9 e
CID-10). Portanto, as comparações dos achados são imprecisas. Especula-se que uma
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fração expressiva de casos de IC se dê por IC diastólica, e não há na CID-10 nenhum
código que refira esse diagnóstico específico, o que pode levar à confusão na escolha
da expressão diagnóstica pelo médico-assistente e na codificação desse registro.
Outra limitação derivada da escolha das DO como material de estudo é a
dependência da qualidade de registro e precisão dos diagnósticos feitos pelos médicos.
Aparentemente há alguns sinais de aperfeiçoamento nesses aspectos, uma vez que há
evidências de quedas na notificação de mortes por causas mal-definidas e aumento do
número de afecções anotadas por atestado, pelo menos em alguns estados do Brasil14.
É preciso fazer seleção criteriosa dos códigos da CID que servirão para classificar
a existência da IC, considerando-se, entre outras coisas, da inexistência de código para
o diagnóstico de IC diastólica.
A avaliação da magnitude da IC como força de óbito, utilizando apenas os casos
em que a mesma é codificada como “causa básica de morte” não é suficiente A IC é uma
afecção comum nos mais idosos, nos quais mais de um estado patológico pode estar
concorrendo para a morte. É necessário implementar metodologias de avaliação de
causas múltiplas de morte, especialmente levando-se em conta o envelhecimento da
população mundial, para analisar o impacto das afecções crônicas nos mais idosos.
A IC é uma condição que requer atenção dos gestores de saúde e uma correta
compreensão de sua ocorrência é fundamental para o planejamento de medidas
adequadas de prevenção, tratamento e reabilitação.

Conclusões

As tendências de queda na mortalidade por IC encontradas no presente estudo
são concordantes com relatos nacionais e internacionais, e podem estar relacionadas
com as também reportadas propensões de queda na mortalidade por doenças
cardiovasculares.
A mortalidade por IC no RJ foi maior do que no RS e em SP até a quinta década
de vida nos anos de 1999 a 2004.
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A avaliação da dimensão real da ocorrência da IC na população deve levar em
consideração não apenas aqueles registros em que foi codificada como causa básica,
mas também aqueles em que é mencionada em qualquer linha das DO, ainda que não
selecionada como causa básica.
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Mortalidade por Insuficiência Cardíaca: Análise Ampliada e
Tendência Temporal em Três Estados do Brasil

Resumo
Fundamento: A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença crônica de grande prevalência
e altas taxas de mortalidade. A mortalidade por IC, no Brasil, tem sido estudada mais
frequentemente com dados de internações hospitalares.
Objetivo: Avaliar as taxas de mortalidade por IC, por sexo e faixa etária, no conjunto
dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005.
Métodos: As informações foram obtidas dos atestados de óbito examinados nos três
estados. A mortalidade por IC foi avaliada em modo restrito (causa básica de morte),
modo abrangente (presente em qualquer linha do atestado) e modo ampliado (todos
os códigos com presença de IC).
Resultados: As taxas específicas de mortalidade apresentaram tendências de quedas
nítidas nos grupos de idade, exceto nos de 80 anos ou mais. As taxas aumentaram com
a idade, sendo maiores nos homens, de forma clara, até os 80 anos. As taxas de
mortalidade por IC foram três vezes maiores no modo abrangente do que no modo
restrito. O modo ampliado acrescentou ainda 20% de óbitos em que havia IC.
Conclusão: Os resultados deste estudo demonstram tendências de quedas nas taxas de
mortalidade por IC no conjunto dos três estados – cerca de 43% do Brasil –, de 1999 a
2005. A metodologia de causas múltiplas de morte, além das básicas, permite apresentar
dimensão mais abrangente da importância da IC como causa de óbito. A seleção
adequada dos códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID), que compreendem
a totalidade do fenômeno de IC, permanece como desafio para futuros estudos.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca / mortalidade, Classificação Internacional de
Doenças, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasil.
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Mortality due to Heart Failure: Extended Analysis and
Temporal Trend in Three States of Brazil

Abstract

Background: Heart failure (HF) is a chronic disease with high prevalence and mortality
rates. The mortality due to HF in Brazil has been studied more frequently using
hospitalization data.
Objective: To evaluate the mortality rates due to HF by sex and age range, in three
states of Brazil, Rio de Janeiro, São Paulo and Rio Grande do Sul, from 1999 to 2005.
Methods: The data were obtained from death certificates assessed in the three states.
The mortality due to HF was assessed in the restricted (underlying cause of death),
comprehensive (mentioned in any line of the death certificate) and extended (all codes
with the presence of HF) forms.
Results: The specific rates of mortality presented a clear decrease trend in the age groups,
except in the group aged 80 years or older. The rates increased with age and were clearly
higher among men up to 80 years of age. The rates of mortality due to HF were 3-fold
higher in the comprehensive than in the restricted form of analysis. The extended form
of analysis also added 20% of deaths in which HF was present.
Conclusion: The results of this study demonstrated a decrease trend in the mortality
rates due to HF when considering the three states – around 43% of Brazil – from 1999
to 2005. The methodology of multiple causes of death, in addition to the underlying
ones, allows us to present a more comprehensive dimension of the importance of HF
as cause of death. The adequate selection of the codes of the International Classification
of Diseases (ICD), which comprehend the totality of the HF phenomenon, remains a
challenge for further studies.

Key-words: Heart Failure / mortality; International Classification of Diseases; Rio de
Janeiro; São Paulo; Rio Grande do Sul; Brazil.
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Introdução

A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença crônica de alta prevalência, que incide
predominantemente nos mais idosos. É a maior causa de internação por doença
cardiovascular no Brasil, sendo a primeira causa de internação em pacientes com mais
de 65 anos de idade na Espanha1,2.
A redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, notadamente a cardiopatia
isquêmica, que vem sendo observada há décadas, e os recentes avanços da terapêutica
não resultaram na redução da prevalência da IC, fenômeno também decorrente do
envelhecimento da população3. A IC permanece tendo altas taxas de morbidade,
mortalidade e letalidade, que podem alcançar até 50% nos 5 anos que se sucedem ao
diagnóstico4.
Apesar dessas evidências, têm sido demonstradas tendências de queda na
mortalidade por IC em alguns países, por meio da análise de documentos de óbitos.
Goldacre e cols.5, na Inglaterra, analisando a população de Oxford de 1979 a 2003,
concluíram que as taxas de mortalidade por IC e por doença cardíaca isquêmica tiveram
quedas muito similares naquela região. Murdoch e cols.6, estudando a IC na Escócia de
1979 a 1992, além de observar tendência de queda na mortalidade, verificaram que
30%-40% das mortes atribuídas à doença cardíaca isquêmica podem ter sido relacionadas
à IC, concluindo que a insuficiência cardíaca estaria contribuindo ainda mais do que o
percebido para a mortalidade total e para a mortalidade prematura.
Martinez e cols.1 sinalizaram que, assim como em outros países, a mortalidade
por IC tem declinado na Espanha, condição que afeta os mais idosos, em especial as
mulheres com idade avançada. E mais: apontaram que uma dificuldade maior ao
entendimento do comportamento da IC é a seleção de diferentes códigos da CID para
identificá-la, como causa de morte, nos vários estudos publicados sobre o assunto.
Na Austrália, Najafi e cols.7 relataram tendência de queda na mortalidade por IC,
de 1997 a 2003, e discutiram as limitações da utilização dos registros oficiais dos óbitos
por IC, quando somente considerada a seleção da mesma como causa básica de morte,
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de acordo com as regras de modificação da 10ª Revisão da Classificação Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10)8.
A maior parte das publicações sobre a importância da IC como causa de óbito, no
Brasil, são derivadas de alguns estudos de coorte9,10, ou relativas à mortalidade hospitalar,
tendo como base os dados disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) referentes às
internações na rede pública ou contratadas pelo sistema11,12. No Brasil, a IC foi a terceira
causa de internação por causas clínicas pelo SUS/MS, de 1992 a 2002, com percentuais
de internação em relação ao total que variaram entre 3%-4%, com taxas de letalidade
entre 5%-7% nas internações2.
A tendência de mortalidade por IC na região metropolitana de Salvador (Bahia),
de 1979 a 1995, foi avaliada, utilizando-se para identificar IC, como causa de óbito, os
códigos 428.0, 428.1 e 428.9 do CID-9, mas apenas como causa básica de morte. Este
estudo revelou declínio da mortalidade por IC, de 1979 a 1992, que se estabilizou a
partir daí até 199513.
Os objetivos deste estudo são avaliar as taxas de mortalidade por IC, por sexo e
faixa etária, no conjunto dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul,
de 1999 a 2005. As taxas foram analisadas em modo restrito quando a IC foi codificada
como causa básica de morte; em modo abrangente quando presente em qualquer linha
do atestado; e em modo ampliado quando incluídos todos os diagnósticos com a presença
de IC.

Métodos

Todos os dados referentes a óbitos e populações são de 1999 a 2005, do conjunto
formado pelos estados do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Rio Grande do Sul (RS).
As informações sobre óbitos foram obtidas dos bancos de dados informatizados dos
registros de atestados de óbito do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do
Ministério da Saúde14.
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Os dados populacionais foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), distribuídos por sexo e faixas etárias15. As faixas etárias foram
definidas deste modo: abaixo de 40 anos e, a partir daí, de 10 em 10 anos até 79 anos e
80 anos ou mais.
A escolha dessas três unidades da federação teve como critérios o perfil etário
mais idoso das populações (com maior probabilidade de ocorrência de IC), a boa
qualidade de preenchimento dos atestados de óbito, dado inferido por taxas menores
de mortalidade proporcional por causas mal definidas e maior número de afecções
registradas por atestado16, e também pela possibilidade de comparação com dados sobre
mortalidade cardiovascular já conhecidos17.
Os registros informatizados dos óbitos utilizaram a classificação de mortalidade
da 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde (CID-10)18, da qual
selecionamos os códigos de IC.
Os modos da ocorrência da IC foram divididos em três grupos:
A - Restrito: com IC tabulada como causa básica de morte, de acordo com as regras
e disposições para codificação de mortalidade e morbidade constantes do manual de
instruções do CID-10, com os códigos I50.0 (insuficiência cardíaca congestiva), I50.1
(insuficiência ventricular esquerda) e I50.9 (insuficiência cardíaca não especificada).
B - Abrangente: os mesmos códigos do grupo restrito quando foram anotados
como causa básica, ou citados em qualquer linha do atestado.
C - Ampliado: subdividido em dois grupos:
C1 - Ampliado 1: acrescenta ao grupo abrangente os códigos I11.0 (doença cardíaca
hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva), I13.0 (doença cardíaca e renal
hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva), I13.2 (doença cardíaca e renal
hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal) e P29.0
(insuficiência cardíaca neonatal), que explicitam em sua denominação a presença de IC.
C2 - Ampliado 2: acrescenta ao grupo ampliado 1 os códigos I09.9 (doença cardíaca
reumática não especificada), I97.1 (outros distúrbios funcionais subsequentes à cirurgia
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cardíaca), I25.5 (miocardiopatia isquêmica), I31.1 (pericardite constrictiva crônica), I42.0
(cardiomiopatia dilatada), I42.6 (cardiomiopatia alcoólica), B57.0 (forma aguda da doença
de Chagas, com comprometimento cardíaco) e B57.2 (doença de Chagas crônica com
comprometimento cardíaco), que referem em sua descrição a presença de IC, ou
envolvem condições que podem ter, na sua evolução clínica, sinais e sintomas de IC,
ainda que esta não seja nominada ou descrita junto ao código no manual do CID-1018.
Foram construídas taxas de mortalidade proporcionais e específicas e suas razões
entre os sexos. As taxas de mortalidade proporcional por IC foram estimadas pela razão
entre os óbitos e o total de óbitos. As taxas específicas de mortalidade foram calculadas
pela razão dos óbitos correspondentes a cada um dos quatro grupos de IC e o total da
população de cada faixa etária. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa
Stata19.

Resultados

Foi analisado um total de 2.960.857 atestados, sendo 56,4% do estado de São Paulo,
27,2% do Rio de Janeiro e 16,4% do Rio Grande do Sul. No Brasil, 43% dos óbitos
ocorreram nesses três estados entre o período de 1999 a 2005.
Os percentuais de óbitos por IC, que podem ser vistos na Tabela 1, apresentaram
tendências de queda ao longo do período, mais evidente no grupo A, e apenas discreta
nos demais. A maior diferença foi observada entre os grupos A e B, sendo em B três
vezes maior do que em A. Deve-se destacar que a diferença encontrada entre os grupos
B e C1, na prática, não foi relevante. Por esse motivo, o grupo B não foi incluído nos
gráficos das taxas específicas de mortalidade por sexo e faixas etárias.
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Tabela 1
Percentuais de óbitos por insuficiência cardíaca (IC), por ano de ocorrência e segundo os grupos de IC, no
conjunto de três estados brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul), de 1999 a 2005.

Anos de			 Grupos de IC
ocorrência
A*
B**		
C1***
1999
3,0
9,2
9,3
2000
2,7
9,6
9,7
2001
2,6
9,1
9,2
2002
2,5
8,9
9,0
2003
2,4
8,7
8,8
2004
2,4
9,0
9,0
2005
2,4
8,6
8,7

*A: Código CID-10 I50 como causa básica.

C2****
11,1
11,5
11,1
10,9
10,8
11,1
10,8

**B: A + I50 mencionada.

***C1: B + I11.0, I13.0, I13.2 ou P29.0 mencionados.
****C2: C1 + I09.9, I97.1, I25.5, I31.1, I42.0, I42.6, B57.0 ou B57.2 mencionados.

As taxas específicas de mortalidade por sexo e faixa etária dos grupos A, C1 e C2,
apresentadas nas Figuras 1A e 1F, permitem observar tendências de queda das taxas de
mortalidade em todas as faixas etárias ao longo dos 7 anos, exceto na faixa de 80 anos
ou mais, onde permanecem relativamente estáveis por quase todo o período. As
tendências de queda na mortalidade foram menores no grupo A, em todas as faixas
etárias de ambos os sexos.
As taxas de mortalidade por IC aumentaram com o avançar da idade. Na faixa de
40 a 49 anos e, de forma mais importante, de 50 a 59 e 60 a 69 anos, as taxas, no conjunto
dos três estados, foram marcadamente maiores nos homens. A partir daí, as diferenças
entre os sexos já não se mostraram tão nítidas, tornando-se semelhantes na faixa de 80
anos ou mais.
As razões entre as taxas específicas de mortalidade dos sexos por grupo de IC e
por faixa etária, na soma dos 7 anos nos três estados, podem ser vistas na Tabela 2.
Observamos que as razões de taxas de homens/mulheres decresceram com o aumento
da idade. As maiores razões foram vistas na faixa de 40 aos 49 anos. Na faixa dos 80 ou
mais, aproximaram-se de 1,0 em todos os grupos de IC. Em qualquer faixa etária, as
razões foram semelhantes entre os grupos de IC.
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1A: Faixa etária abaixo de 40 anos

1B: Faixa etária de 40 a 49 anos

1C: Faixa etária de 50 a 59 anos
Figuras 1A a 1C
Taxas de mortalidade (por 100 mil habitantes) por insuficiência cardíaca em homens (H) e mulheres (M), por ano de
ocorrência, por grupo de IC (A, C1 e C2), segundo faixas etárias, no conjunto de três estados brasileiros (Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul), de 1999-2005
H: Homens   M: Mulheres; A: Código I50 da CID-10 como causa básica
C1: I50 como causa básica ou mencionada, ou I11.0, I13.0, I13.2 ou P29.0 mencionados.
C2: Códigos de C1 ou I09.9, I97.1, I25.5, I42.0, I42.6, B57.0 ou B57.2 mencionados.
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1D: Faixa etária de 60 a 69 anos

1E: Faixa etária de 70 a 79 anos

1F: Faixa etária de 80 ou acima
Figuras 1D a 1F
Taxas de mortalidade (por 100 mil habitantes) por insuficiência cardíaca em homens (H) e mulheres (M), por ano de
ocorrência, por grupo de IC (A, C1 e C2), segundo faixas etárias, no conjunto de três estados brasileiros (Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul), de 1999-2005
H: Homens   M: Mulheres; A: Código I50 da CID-10 como causa básica
C1: I50 como causa básica ou mencionada, ou I11.0, I13.0, I13.2 ou P29.0 mencionados.
C2: Códigos de C1 ou I09.9, I97.1, I25.5, I42.0, I42.6, B57.0 ou B57.2 mencionados.
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Tabela 2
Razões entre as taxas de mortalidade por insuficiência cardíaca (IC) de homens/mulheres, por faixa etária,
segundo os grupos de IC, no conjunto de três estados brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande
do Sul), de 1999 a 2005.

Faixas etárias 			 Grupos de IC
(em anos)
A*
B** 		
C1***
< 40
1,5
1,3
1,3
40 a 49
1,8
1,7
1,7
50 a 59
1,6
1,6
1,6
60 a 69
1,5
1,5
1,5
70 a 79
1,3
1,3
1,3
80 ou mais
0,9
1,0
1,0

C2****
1,4
1,9
1,7
1,6
1,4
1,1

*A: Código CID-10 I50 como causa básica

**B: A + I50 mencionada
***C1: B + I11.0, I13.0, I13.2 ou P29.0 mencionados
****C2: C1 + I09.9, I97.1, I25.5, I31.1, I42.0, I42.6, B57.0 ou B57.2 mencionados.

Discussão

Este estudo mostra tendências nítidas de queda das taxas de mortalidade por IC,
no conjunto dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a
2005, em todas as faixas etárias abaixo dos 80 anos de idade e mais.
Na faixa dos mais idosos, a queda só foi perceptível no inicio do período. Esses
achados são concordantes com outros já publicados no Brasil13,20 e no exterior1,5-7, que
analisaram a mortalidade por IC nos registros de óbito. O mesmo tem-se observado
com as taxas de mortalidade hospitalar por IC. Acredita-se que esse comportamento
possa ser explicado pelos avanços obtidos, nos últimos anos, na abordagem da IC, tais
como diagnóstico mais precoce, conduta mais agressiva no tratamento durante as
internações por descompensação e o uso, em maiores proporções, dos inibidores da
enzima conversora da angiotensina e dos betabloqueadores21,22.
Ultimamente, relatos publicados também têm demonstrado queda da mortalidade
por doenças cardiovasculares em geral, com exemplos no Brasil23,24 e no exterior25,26. Isso
também pode justificar o que vem ocorrendo com a IC, por ser esta a consequência
terminal da maioria das cardiopatias.
Oliveira e cols.27 observaram quedas nas taxas de mortalidade por doenças
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isquêmicas do coração nas populações dos mesmos três estados, nas duas décadas
precedentes ao atual estudo. O observado em nosso estudo deve ser decorrente da relação
existente entre as doenças isquêmicas do coração e sua evolução natural para IC.
Neste estudo, observa-se também que as taxas de mortalidade por IC dos homens
são maiores do que as das mulheres, em todas as faixas etárias até os 80 anos, sendo
que, entre os sexos, as diferenças destas taxas decrescem, aproximando-se com o avançar
da idade.
Esse fenômeno pode ser observado quando analisamos a mortalidade por IC,
quando selecionada como causa básica (grupo A), ou quando notificada como causa
associada (grupos B, C1 e C2) no documento de óbito. A maior incidência da doença
em homens, mostrada em outros estudos28-30, corrobora nossos achados.
Nos indivíduos de 80 ou mais, é preciso considerar que, nesta faixa, que não possui
limite etário superior, as mulheres são em média mais velhas por apresentarem maior
longevidade do que os homens. Na Figura 1F, as diferenças observadas entre os sexos
nos grupos A e C1 parecem se desvanecer, mas ainda pode se pressupor maior ocorrência
relativa nos homens, descontado o efeito da idade. No grupo C2, o desfavorecimento
dos homens continuou evidente, provavelmente devido à maior ocorrência da
miocardiopatia isquêmica e da cardiomiopatia dilatada ou alcoólica nos homens.
No Brasil, podem ser encontrados alguns relatos publicados que avaliaram a
mortalidade por doenças circulatórias, cerebrovasculares e isquêmicas do coração, a
partir da análise de documentos de óbitos16,23,24, mas, apenas dois, nas quais a mortalidade
por IC foi o objeto do estudo20.
Latado e cols.13 utilizaram a IC apenas quando selecionada como causa básica de
morte na região metropolitana de Salvador, de 1979 a 1995. Gaui e cols.20, além disso,
também avaliaram a ocorrência de IC, quando mencionada em qualquer linha do
documento de óbito, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de
1999 a 2004. Ambos concluíram que ocorreu queda das taxas de mortalidade por IC nos
dois períodos, porém o segundo mostrou que a importância da IC pode ser subestimada
quando avaliada somente como causa básica.
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As estatísticas de mortalidade são apresentadas tradicionalmente por meio da
causa básica, que é conceituada como a “causa ou lesão que iniciou a cadeia de
acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte ou às circunstâncias
do acidente ou violência que produziram a lesão fatal”8.
A causa básica é selecionada a partir dos códigos de doenças mencionados no
documento de óbito por meio da aplicação das regras de codificação definidas pela
10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde (CID-10), o que faz com que algumas “afecções específicas possam ter preferência
como causa básica em relação a agravos generalizados”16. A diabetes mellitus é um
exemplo dessa preferência. Em um atestado em que a linha A tenha sido preenchida
com o código J81 (edema pulmonar não especificado de outra forma), a linha B com
I50.1 (insuficiência ventricular esquerda) e a linha C com E14.9 (diabetes mellitus não
especificado sem complicações), terá esta última selecionada como causa básica de
morte.
No presente estudo, quando comparamos os modos restrito (A) e abrangente (B),
observamos a ocorrência de IC três vezes mais no segundo, coincidentemente o mesmo
encontrado por Santo e cols.16.
O uso apenas da causa básica para dimensionar a mortalidade por IC não nos dá
a verdadeira perspectiva do problema representado pela IC. O mesmo ocorre com outras
condições crônico-degenerativas comuns nos mais idosos, nos quais mais de um estado
patológico pode estar contribuindo para a morte. A utilização das causas múltiplas de
morte, por meio de suas menções nas declarações de óbitos e modelos de análise
multidimensional a fim de estabelecer as relações entre aquelas, tem sido proposta como
ferramenta adicional para estatísticas de mortalidade31.
A mortalidade por IC também pode ser subdimensionada pela escolha dos códigos
da CID-10 para sua definição. A maioria dos estudos, além de utilizar apenas a causa
básica de morte, também seleciona somente os códigos I50 da CID para definir IC, o
que corresponde aos nossos grupos A e B. Dois relatos já publicados7 definiram IC
como um conjunto de códigos que referem em sua descrição a presença de insuficiência
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cardíaca, ou envolvem condições que podem ter, na sua evolução clínica, sinais e
sintomas de IC.
Em nosso estudo, além dos códigos selecionados nos estudos mencionados, em
C1, acrescentamos a insuficiência cardíaca neonatal e, em C2, a doença de Chagas aguda
e crônica, com comprometimento cardíaco e doença reumática.
Observando os percentuais de óbitos de IC por grupo (Tabela 1), vemos que a
diferença entre os grupos B e C1 não foi importante, porém, o grupo C2 acrescenta
aproximadamente 20% de mortes por IC em relação ao grupo B. Portanto, os códigos
acrescidos ao grupo B, para a formatação do grupo C1, não contribuíram mais do que
os códigos I50 para a avaliação da real dimensão da mortalidade por IC. Entretanto, o
mesmo não pode se dizer dos códigos que, acrescidos ao grupo C1, formataram o grupo
C2, ressaltando o I09.9 (doença cardíaca reumática não especificada), B57.0 (forma aguda
de doença de Chagas, com comprometimento cardíaco) e B57.2 (doença de Chagas
crônica com comprometimento cardíaco), que também ocorrem em nosso meio e não
foram considerados por outros autores7.
A abrangência de informação diagnóstica, a qualidade do preenchimento e a
utilização de códigos que transcrevem as informações originais contidas nas declarações
de óbito DO são fatores limitantes de nosso estudo. Deve-se ressaltar, ainda, que a IC
diastólica, também denominada IC com função ventricular esquerda preservada, pode
representar até 50% dos casos de internação por IC10,30, e não é contemplada por nenhum
código na CID-10.
Os resultados deste estudo demonstram tendências de queda nas taxas de
mortalidade por IC, no conjunto dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande
do Sul, de 1999 a 2005, que representam pouco menos da metade do Brasil. Ainda
assim, o observado no conjunto daqueles estados não pode ser utilizado como
estimativa do que ocorreu no Brasil como um todo, o que se constitui numa das
limitações deste estudo. Por outro lado, a abrangência das informações sobre óbitos
é precária em boa parte do país. Estes achados são concordantes com outros já
publicados no Brasil e no exterior, e podem estar relacionados com as já reportadas
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quedas das taxas de mortalidade por doenças isquêmicas.
O uso de metodologia das causas múltiplas de morte associado ao conceito de
causa básica nos dá uma dimensão mais abrangente do estudo da mortalidade. E a
seleção adequada dos códigos da CID que compreendem a totalidade do fenômeno de
IC, neste estudo representado pelo grupo mais ampliado (grupo C2), permanece como
um desafio para futuros estudos.
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MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NO BRASIL DE 1999 A 2005

Resumo

Objetivos: Analisar as associações da insuficiência cardíaca (IC) quando selecionada
como causa básica de morte (I50, CID-10) com outras causas mencionadas nas linhas da
declaração de óbito (DO) e a menção de causas que incluem referência à IC (conjunto
IC) nas DO com outras causas básicas de morte.
Material e métodos: As informações foram obtidas das DOs dos estados do Rio
de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005. O conjunto IC (CIC) foi
constituído pelos códigos da CID-10 em que a IC esteve presente. Calcularam-se as
quantidades absolutas e percentuais das menções quando a IC foi a causa básica e das
menções ao CIC quando outras causas foram selecionadas como básicas. Também se
calcularam números médios de causas mencionadas por DO.
Resultados: Quando a IC foi a causa básica, cerca da metade das menções referiramse ao aparelho circulatório e quase um quarto, ao aparelho respiratório, sendo que
I50 correspondeu a cerca de um terço das menções. Quando alguma causa do CIC
foi mencionada, foram selecionadas, com maior freqüência, como causas básicas os
aparelhos circulatório (69%) e respiratório (11%). No total das Dos, o número médio
de causas mencionadas foi de 2,99; quando houve menção a alguma causa do CIC, o
número médio foi de 3,65; enquanto I50 foi a causa básica de apenas 2,88.
Conclusões: A avaliação isolada da causa básica de morte subestima a mortalidade
por IC. A inclusão da consideração das causas múltiplas de morte fornece avaliação
mais abrangente da importância de causas crônicas, como a IC, na determinação da
morte.
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HEART FAILURE MORTALITY IN BRAZIL FROM 1999 TO 2005

Abstract

Objective: To analyze the associations of heart failure (HF) when selected as the
underlying cause of death (I50-CID10) with other causes mentioned in the lines of
death certificates (DC) and details of causes, including reference to the HF set (HFS) in
DC with other causes of death.
Methods: Data were obtained from the DO in the states of Rio de Janeiro, Sao Paulo
and Rio Grande do Sul, from 1999 to 2005. The HF set (HFS) was established by the
codes of ICD-10 when the HF was present. Absolute and percentage quantities were
calculated when the HF was the underlying cause and the terms of HFS when other
causes were selected as basic. It is also estimated average number of causes mentioned
by DC.
Results: When HF was the underlying cause, about half of the entries referred to the
circulatory system and almost 1/4 to the respiratory system, and I50 corresponded to
about 1/3 of the entries. While some question the HFS was mentioned, were selected
more frequently as causes of the circulatory (69%) and respiratory (11%). A total of DC
the average number of causes mentioned was 2.99, when there was mention of a cause
of HFS was 3.65, whereas when I50 was the underlying cause was only 2.88.
Conclusions: The isolated assessment of the underlying cause of death underestimates
the mortality due to HF. The inclusion of consideration of multiple causes of death
provides a more comprehensive evaluation of the importance of chronic causes such
as HF in the determination of death.

Key words: Mortality; Heart failure; Underlying causes of death; Multiple causes of
death; Brazil.
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Introdução

A declaração de óbito (DO) é a fonte mais abrangente de informações para
o estudo da mortalidade na população em geral. As estatísticas de mortalidade se
utilizam da causa básica de morte, selecionada a partir das anotações obtidas da DO,
sendo essa definida como “a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos
patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou
violência que produziram a lesão fatal”, e sua seleção segue as regras de codificação
estabelecidas pela CID-101.
Uma análise ampliada da mortalidade pode ser obtida mediante o estudo
das causas múltiplas de morte – quando se consideram todas as causas de morte
mencionadas na DO – e é de fundamental importância para a avaliação da real dimensão
da mortalidade por determinadas entidades e a relação que essa guarda com outros
estados patológicos que contribuíram para a morte2,3,4,5,6,7.
A mortalidade por insuficiência cardíaca (IC) tem sido avaliada, no Brasil, quase
que exclusivamente por meio das estatísticas que utilizam a causa básica de morte8, a
análise da menção da IC na DO nos permite, porém, entendimento mais amplo de sua
importância9,10,11.
A análise da mortalidade por meio da seleção de códigos da CID-10 também
traz dificuldades na avaliação de sua real importância. A IC está definida dessa forma
no título do código I50, porém há códigos que explicitam em sua denominação a
presença de IC e outros, ainda, que a referem em sua descrição ou envolvem condições
que podem ter na sua evolução clínica sinais e sintomas de IC, ainda que esta não seja
nominada ou descrita junto do código no manual do CID-101.
O estudo da mortalidade por IC também se torna mais abrangente quando
o fazemos através da seleção ampliada de códigos da CID-10 nos quais a IC esteja
descrita, considerando também sua menção em qualquer linha da DO9,10,12,13.
Um dos objetivos deste estudo foi avaliar as outras causas mencionadas na DO
quando a IC foi selecionada como causa básica. O outro objetivo foi analisar as situações
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em que a IC foi mencionada em qualquer linha da DO quando outras condições foram
selecionadas como causa básica. Essa análise abrangeu o conjunto dos dados dos
estados brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005.

Material e métodos

As informações sobre óbitos foram obtidas dos bancos de dados informatizados
dos registros de atestados de óbito do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
do Ministério da Saúde referentes às DOs dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Rio Grande do Sul, que representam 43% dos óbitos ocorridos no Brasil, de 1999 a
200514.
A IC considerada apenas como causa básica foi definida quando os códigos
I50.0 (insuficiência cardíaca congestiva), I50.1 (insuficiência ventricular esquerda)
e I50.9 (insuficiência cardíaca não especificada) foram selecionados, de acordo com
as regras e disposições para codificação de mortalidade e morbidade constantes
do manual de instruções do CID-101. O CIC foi constituído de todos os códigos do
CID-10 em que a IC aparece no título, explicitada na denominação, ou está presente
na descrição do código da CID, ou ainda, ou nos códigos em que há condições que
podem ter na sua evolução clínica sinais e sintomas de IC: I50.0 (insuficiência cardíaca
congestiva), I50.1 (insuficiência ventricular esquerda), I50.9 (Insuficiência cardíaca
não especificada), I11.0 (doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca
congestiva), I13.0 (doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca
congestiva), I13.2 (doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca
congestiva e insuficiência renal), P29.0 (insuficiência cardíaca neonatal), I09.9 (doença
cardíaca reumática não especificada), I97.1 (outros distúrbios funcionais subseqüentes
à cirurgia cardíaca), I25.5 (miocardiopatia isquêmica), I31.1 (pericardite constritiva
crônica), I42.0 (cardiomiopatia dilatada), I42.6 (cardiomiopatia alcoólica), B57.0 (forma
aguda da doença de Chagas, com comprometimento cardíaco) e B57.2 (doença de
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Chagas crônica com comprometimento cardíaco). Esse conjunto compreende todos os
códigos utilizados por Najafi e cols.10 acrescidos daqueles em que a IC está presente na
descrição do código da CID.
As outras causas mencionadas em qualquer linha da DO ou selecionadas como
causa básica foram agrupadas por aparelhos seguindo as categorias da CID-10 ou pelas
condições específicas mais relevantes.
Calcularam-se quantidades absolutas e percentuais das menções quando a IC
foi a causa básica e das menções do CIC quando outras causas foram selecionadas
como básicas. Também se calcularam números médios de causas mencionadas por DO.

Resultados

Nos três estados ocorreram 2.960.857 mortes no período de 1999 a 2005. Em
cerca de 11% dessas (327.423), houve menção a pelo menos uma das causas do CIC e,
nesses óbitos, em pouco menos de um quarto, a IC (I50) foi selecionado como causa
básica.
Na Tabela 1 podemos observar as distribuições de freqüências absolutas e
relativas das causas de óbito, agrupadas por aparelhos, mencionadas nas DOs em que
a IC (I50) foi selecionada como causa básica. Do total de 76.167 óbitos em que a IC foi
selecionada como causa básica, 218.807 causas foram mencionadas nas linhas das DOs.
Isso significa que foram apresentadas 2,87 causas por atestado.
Cerca da metade das menções referiram-se ao aparelho circulatório e quase um
quarto, ao aparelho respiratório, quando a IC foi causa básica. Causas mal definidas
foram mencionadas em 15% das DOs.
Na Tabela 2 podemos observar as distribuições de freqüências absolutas e
relativas das causas de óbito, agrupadas pelas condições específicas mais relevantes,
mencionadas nas DOs em que a IC (I50) foi selecionada como causa básica. A IC (apenas
o código I50) correspondeu a cerca de um terço das menções; somada à insuficiência
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respiratória e ao edema pulmonar, essa proporção atingiu a metade do total. As doenças
hipertensivas e o diabetes mellitus foram mencionadas em apenas 2% das DOs.
Tabela 1
Ocorrências e percentuais de causas de morte mencionadas em qualquer linha da declaração de óbito, agrupadas
por aparelhos*, quando a insuficiência cardíaca (I50**) foi selecionada como causa básica de óbito, nos estados
brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005.
Causas mencionadas, por aparelhos
Ocorrência
Percentual
Aparelho circulatório (I)
105.364
48,15
Aparelho respiratório (J)
53.341
24,38
Mal definidas (R)
33.044
15,10
Endócrinas, nutricionais e metabólicas (E)
8.192
3,74
Aparelho geniturinário (N)
6.469
2,96
Aparelho digestivo (K)
3.026
1,38
Infecciosas (A e B)
3.401
1,55
Neoplasias (C e D)
2.498
1,14
Sistema nervoso e cabeça (F, G e H)
1.969
0,90
Causas externas (V, W, X e Y)
784
0,36
Sistema osteomuscular e cutâneo (L e M)
646
0,30
Gravidez, perinatal e anomalias congênitas (O, P e Q)
73
0,03
Total
218.807
100,00
* Grupamentos de acordo com os códigos alfanuméricos da CID-10.
** Composta pelos códigos I50.0, I50.1 e I50.9 da CID-10

Tabela 2
Ocorrências e percentuais de causas de morte mencionadas em qualquer linha da declaração de óbito,
agrupadas por condições específicas*, quando a insuficiência cardíaca (I50**) foi selecionada como causa básica
de óbito, nos estados brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005.
Causas mencionadas, por condições específicas
Ocorrência
Percentual
Insuficiência cardíaca (I50)
75.674
34,58
Insuficiência respiratória (J96)
19.942
9,11
Edema pulmonar (J81)
15.231
6,96
Parada respiratória (R092)
13.079
5,97
Pneumonia (J12-18)
10.195
4,65
Choque cardiogênico (R570)
7.086
3,23
Diabetes mellitus (E10-14)
5.375
2,44
Doenças hipertensivas (I10-15)
5.198
2,37
Parada cardíaca (I46)
4.822
2,20
DPOC, enfisema ou asma (J43-46)
4.564
2,08
Doenças cerebrovasculares (I60-69)
4.509
2,06
Senilidade (R54)
4.083
1,86
Septicemia (A41)
2.807
1,28
Embolia e outras cardíacas pulmonares (I26-28)
2.117
0,96
Aterosclerose (I70)
463
0,21
Cardiomiopatia dilatada (I42)
22
0,01
Doenças isquêmicas agudas do coração (I20-24)
9
<0,01
Doenças isquêmicas crônicas do coração (I25)
2
<0,01
Doença de Chagas (B57)
2
<0,01
Outras
43.627
19,93
Total
218.807
100,00
* Grupamentos de acordo com os três primeiros dígitos da CID-10.
** Composta pelos códigos I50.0, I50.1 e I50.9 da CID-10.
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Na Tabela 3 podemos observar as distribuições de freqüências absolutas e
relativas das causas básicas de óbito, agrupadas por aparelhos, nas DOs em que pelo
menos uma das causas com algum dos códigos do CIC foi mencionada em qualquer
linha. Foi mencionada alguma causa do CIC em 327.423 DOs. Os aparelhos selecionados
com maior freqüência como causas básicas foram o circulatório (69%) e o respiratório
(11%).
Tabela 3
Ocorrências e percentuais de causas básicas de óbito, agrupadas por aparelhos*, quando pelo menos uma causa
do conjunto insuficiência cardíaca (CIC)** foi mencionada em qualquer linha da declaração de óbito, nos estados
brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005.
Causas básicas de óbito, por aparelhos
Ocorrências
Percentual
Aparelho circulatório (I)
225.611
68,91
Aparelho respiratório (J)
35.715
10,91
Endócrinas, nutricionais e metabólicas (E)
18.819
5,75
Infecciosas (A e B)
13.185
4,03
Neoplasias (C e D)
11.889
3,63
Aparelho digestivo (K)
7.689
2,35
Aparelho geniturinário (N)
6.315
1,93
Gravidez, perinatal e anomalias congênitas (O, P e Q)
3.412
1,04
Sistema nervoso e cabeça (F, G e H)
2.349
0,72
Causas externas (V, W, X e Y)
1.099
0,34
Sistema osteomuscular e cutâneo (L e M)
971
0,30
Mal definidas (R)
369
0,11
Total
327.423
100,00
* Grupamentos de acordo com os códigos alfanuméricos da CID-10.
** O conjunto insuficiência cardíaca (CIC) é composto pelos seguintes códigos da CID-10: I50.0 (insuficiência cardíaca congestiva),
I50.1 (insuficiência ventricular esquerda), I50.9 (insuficiência cardíaca não especificada), I11.0 (doença cardíaca hipertensiva com
insuficiência cardíaca congestiva), I13.0 (doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva), I13.2 (doença
cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal), P29.0 (insuficiência cardíaca neonatal),
I09.9 (doença cardíaca reumática não especificada), I97.1 (outros distúrbios funcionais subseqüentes à cirurgia cardíaca), I25.5
(miocardiopatia isquêmica), I31.1 (pericardite constritiva crônica), I42.0 (cardiomiopatia dilatada), I42.6 (cardiomiopatia alcoólica),
B57.0 (forma aguda da doença de Chagas, com comprometimento cardíaco) e B57.2 (doença de Chagas crônica, com comprometimento
cardíaco)

Na Tabela 4 podemos observar as distribuições de freqüências absolutas e
relativas das causas básicas de óbito, agrupadas por condições específicas mais
relevantes, nas DOs em que pelo menos uma das causas do CIC foi mencionada em
qualquer linha.
As associações de ocorrências específicas mais comuns foram os códigos de IC
(só I50) (23%), a cardiomiopatia dilatada (10%), doenças isquêmicas agudas do coração
e doença hipertensiva (ambas com 9%) e doenças isquêmicas crônicas do coração (8%).
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) contribuiu com 6%.
Tabela 4
Ocorrências e percentuais de causas básicas de óbito, agrupadas por condições específicas*, quando pelo
menos uma causa do conjunto insuficiência cardíaca (CIC)** foi mencionada em qualquer linha da declaração
de óbito, nos estados brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, de 1999 a 2005.
Causas básicas de óbito, por condições específicas
Insuficiência cardíaca (I50)
Cardiomiopatia dilatada (I42)
Doenças hipertensivas (I10-15)
Doenças isquêmicas agudas do coração (I20-24)
Doenças isquêmicas crônicas do coração (I25)
DPOC, enfisema ou asma (J43-46)
Diabetes mellitus (E10-14)
Pneumonia (J12-18)
Doenças cerebrovasculares (I60-69)
Doença de Chagas (B57)
Embolia e outras cardíacas pulmonares (I26-28)
Insuficiência respiratória (J96)
Septicemia (A41)
Aterosclerose (I70)
Edema pulmonar (J81)
Parada cardíaca (I46)
Senilidade (R54)
Parada respiratória (R092)
Outras 58.376
17,83
Total
327.423
100,00

Ocorrências
76.167
32.658
30.311
29.520
26.644
18.247
15.994
11.004
10.640
9.402
2.149
1.842
1.591
1.580
542
404
333
19

Percentual
23,26
9,97
9,25
9,01
8,13
5,57
4,88
3,36
3,24
2,87
0,65
0,56
0,48
0,48
0,16
0,12
0,10
< 0,01

* Grupamentos de acordo com os três primeiros dígitos da CID-10.
** Ver Tabela 3.

No conjunto total dos atestados do período, o número médio de causas
mencionadas foi 2,99. Nas DOs em que houve menção a pelo menos uma das causas
do CIC, essa média foi 3,65, enquanto nas DOs em que o código I50 foi selecionado
como causa básica a mesma média foi 2,88.

Discussão

A utilização isolada das estatísticas de causa básica de morte é de grande
importância nas análises de mortalidade, e tem servido para definir as políticas de
saúde e o direcionamento dos fomentos, porém pode apresentar limitações severas no
que diz respeito à avaliação da importância da IC como causa de óbito.
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Foram mencionadas, no total, 218.807 causas nas DOs e, destas, o código I50
foi registrado em apenas 75.674, porém, ao serem aplicadas as regras estabelecidas
pela CID-10, este código foi selecionado como causa básica de morte em 76.167 DOs.
Observou-se que em 493 DOs, o código I50 foi selecionado como causa básica, porém
não foi mencionado em qualquer linha (0,6% do total). Analisando apenas as causas
mencionadas nessas DOs, encontramos elevada freqüência da combinação dos códigos
I51.9 (doença não especificada do coração) e J81 (edema pulmonar, não especificado de
outra forma), que, associados, resultam na seleção de I50 como causa básica, de acordo
com as regras de codificação da CID-10.
A perda e a imprecisão de informações nas estatísticas de mortalidade podem
ser devidas tanto à negligência no preenchimento completo das linhas das DOs quanto
à utilização apenas da causa básica para determinação da importância da IC. Ao deixar
de considerar as demais causas mencionadas, e as associações entre essas, no processo
que culmina com a morte, a perda de informações é ainda maior quando se pretende
avaliar o papel das condições crônicas na mortalidade.
A IC é a condição patológica comum à evolução da maioria das cardiopatias,
sendo mais prevalente na população idosa, na qual a ocorrência de múltiplas afecções é
freqüente, podendo a morte ser determinada por mais de uma causa. Nesse contexto, a
análise da mortalidade com a utilização da metodologia de causas múltiplas de morte
revela-se mais adequada, retratando melhor o perfil da mortalidade ao aproveitar
todas as causas de morte mencionadas na DO, e possibilitando o estudo da associação
de causas4,6.
Na análise da mortalidade por IC deve-se ressaltar que a seleção ampliada dos
códigos da CID-10, utilizando-se o CIC, como elaborado neste estudo, pode refletir sua
ocorrência com maior propriedade. A IC está presente em diversos códigos da CID-10,
além dos códigos I50. A insuficiência cardíaca, assim redefinida, pode ser o título do
código, constar do título ou estar referida na descrição de alguns códigos. Além disso,
podemos considerá-la quando as condições mencionadas podem ter na sua evolução
sinais e sintomas de IC10. Essa seleção também deve considerar particularidades
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regionais, e no Brasil não podem deixar de ser incluídos os códigos em que há menção
de IC referentes à doença de Chagas e à febre reumática.
A observação mais atenta das Tabelas 3 e 4 revela que, mesmo quando alguma
causa do CIC foi mencionada em qualquer linha da DO, nenhuma das causas desse
conjunto foi selecionada como causa básica de morte em aproximadamente 40% das
DOs, e a cada quatro DOs em que encontramos alguma causa do CIC em qualquer
linha, o código I50 não foi selecionado em três. Podemos constatar, ainda, que as
associações encontradas estão de acordo com a história natural da IC, sendo as doenças
do aparelho circulatório as mais comuns, seguidas das doenças do aparelho respiratório
e, em menor número, das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.
As causas específicas mais associadas com a IC foram, em ordem de freqüência,
as doenças isquêmicas do coração, agudas e crônicas, a cardiopatia hipertensiva, as
doenças crônicas do parênquima pulmonar e o diabetes mellitus.
A consideração isolada da causa básica de morte subestima marcadamente a
mortalidade por afecções crônicas, como é o caso da IC. A avaliação das causas múltiplas
de morte associada às causas básicas fornece dimensão mais abrangente para o estudo
da mortalidade e permite analisar a associação entre os determinantes da morte.
Esse fato se reveste da maior importância ao levarmos em conta o envelhecimento
da população e o crescimento dos níveis endêmicos de doenças crônicas, o que vai
obrigar o redimensionamento do sistema de saúde, inclusive a formação médica e o
gerenciamento de recursos15.
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A tendência de queda nas taxas de mortalidade por insuficiência cardíaca (IC)
nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul no período estudado
corresponde ao observado por outros autores que utilizaram registros de óbitos para sua
base de dados, tanto no exterior1,2,3,4,5 quanto no Brasil, onde Latado e cols. observaram
o mesmo na população da região metropolitana de Salvador, no período de 1979 a
1995, analisando a mortalidade por IC mediante a seleção dos códigos I50.0, I50.1 e
I50.9 como causa básica de morte6. Vários fatores podem ter contribuído para esse
fenômeno, porém o mais consistente é a queda da mortalidade por doença isquêmica
do coração (DIC) observada em séries históricas com início mais remoto, ainda que
os avanços recentes no tratamento da hipertensão arterial, da doença aterosclerótica
coronariana e o uso mais freqüente de fármacos no tratamento da IC continuem a ser
utilizados como hipóteses principais para explicar a redução da mortalidade por essa
causa.
A demonstração disso pode ser encontrada em dados publicados na literatura
internacional, que nos últimos anos vem relatando queda progressiva de mortalidade
por doenças cardiovasculares7,8,9. No Brasil, os achados são semelhantes, com
demonstrações de tendência de queda da mortalidade, porém com particularidades
regionais. Souza e cols., analisando o risco de morte por doenças circulatórias nas
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, no período de 1979
a 1996, encontraram tendências de queda desse nas regiões Sul, Sudeste e Norte em
todas as faixas etárias, em ambos os sexos10. Mansur e cols., ao analisarem os dados de
mortalidade em 11 capitais do Brasil de 1980 a 1998, observaram tendência de queda no
risco de morte por doenças circulatórias, cerebrovasculares e isquêmicas do coração em
Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia, Belém e Manaus.11 Nos estados
do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e respectivas capitais, Oliveira e cols.
encontraram declínio nas taxas de mortalidade, compensadas e ajustadas, por doenças
do aparelho circulatório, DIC e cerebrovasculares, no período de 1980 a 199912.
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No Rio de Janeiro, no período de 1980 a 2006, observou-se queda das taxas de
mortalidade por doenças cerebrovasculares e DIC. A queda da mortalidade por DIC foi
mais relevante a partir de 2000; ainda que essa tendência seja mantida, a DIC continuará
representando a causa mais importante de óbito cardiovascular no estado13.
No presente estudo, pudemos observar que a morte por IC, entre os mais jovens,
acomete com maior freqüência os homens do que as mulheres, com uma redução
gradativa da razão homens/mulheres com o avançar da idade, provavelmente devido
à maior expectativa de vida das mulheres. As taxas específicas de mortalidade por IC
não são maiores nas mulheres mais velhas em relação aos homens da mesma faixa etária
não porque essa seja uma doença da mulher idosa, mas porque elas vivem mais.
O predomínio da mortalidade por DIC na população do Rio de Janeiro em
relação às populações de São Paulo e Rio Grande do Sul, dado já conhecido, pode estar
relacionado com as maiores taxas de mortalidade por IC no Rio de Janeiro, especialmente
na população com menos de 40 anos de idade, tanto entre os homens quanto entre
as mulheres12. Esses achados podem justificar o que encontramos ao observarmos a
população com mais de 80 anos de idade, para a qual as taxas de mortalidade por IC
no Rio de Janeiro, em ambos os sexos, foram menores do que nos outros dois estados.
A maior ocorrência de morte por DIC no estado do Rio de Janeiro poderia reduzir a
possibilidade de evolução para a IC de uma parcela da população. Algumas diferenças
encontradas entre os estados talvez possam ser explicadas pelos diferentes modos de
preenchimento da declaração de óbito (DO), porém é sabido que existem diferenças
regionais. Um bom exemplo disso é o número médio de causas notificadas por DO no
ano de 2003, que, no estado do Rio de Janeiro, foi de 2,90; no Rio Grande do Sul, de
2,91; e em São Paulo, de 3,15. Em todo o Brasil, a média foi de 2,81, o que indica ser a
qualidade do registro nesses três estados melhor do que a média nacional14.
As estatísticas de mortalidade tradicionalmente são apresentadas privilegiandose apenas a causa básica. Essa é conceituada como a “causa ou lesão que iniciou a
cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou
as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal”15. A causa
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básica é selecionada com base nos códigos de doenças mencionados na DO, mediante
a aplicação das regras de codificação definidas pela décima revisão da Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), o que leva a que
algumas “afecções específicas possam ter preferência como causa básica em relação a
agravos generalizados”15.
A dimensão da participação da IC como causa direta ou partícipe do processo que
culmina na morte é subestimada ao ser essa quantificada apenas quando é selecionada
como causa básica de morte, de acordo com as regras estabelecidas na CID-10. Os
achados do presente estudo revelam que a IC definida apenas pelos códigos I50.0
(insuficiência cardíaca congestiva), I50.1 (insuficiência ventricular esquerda) ou I50.9
(insuficiência cardíaca não-especificada) foi selecionada como causa básica de morte
somente uma vez a cada três em que foi mencionada em qualquer linha das DOs.
As regras de modificação permitem que uma afecção que não tenha sido
notificada na DO possa ser selecionada como causa básica, o que pode trazer informação
imprecisa sobre a ocorrência real dessa afecção. Como exemplo, se na primeira linha
do atestado foi notificado edema pulmonar (código J81) e na segunda linha doença
inespecífica do coração (I51.9) será selecionada como causa básica, de acordo com as
regras de codificação e modificação, a insuficiência ventricular esquerda (I50.1). Por
outro lado, se tiverem sido notificadas, independentemente da ordem, pneumonia
inespecífica (J18.9), insuficiência cardíaca congestiva (I50.0) e diabetes mellitus nãoinsulino-dependente (E11.7), essa última será selecionado como causa básica. O correto
preenchimento da DO, incluindo os campos relativos aos tempos de ocorrência de cada
afecção, é imprescindível para a seleção da causa básica de morte segundo as regras da
CID-10, que visam identificar a doença ou a condição que iniciou todo o processo que
culminou na morte. Portanto, além das regras de codificação e modificação, o modo de
preenchimento da DO terá conseqüência direta na seleção da causa básica de morte.
Outro exemplo marcante da limitação do uso apenas da causa básica de morte
é o das doenças hipertensivas, as quais, no ano de 2003 para o estado de São Paulo,
foram a oitava condição selecionada com maior frequência como causa básica de
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morte e a segunda condição com mais menções nas DOs, mas em apenas 22% dos
casos foi selecionada como causa básica.14 Nesse mesmo estudo, a IC foi a nona causa
mais selecionada entre as causas básicas de morte e a sétima mais mencionada nas
DOs; porém, do total das declarações em que foi citada, em apenas 31% das vezes
foi selecionada como causa básica, o que é concordante com os dados do presente
estudo.
Em decorrência desses achados, e de que em idades avançadas a ocorrência de
múltiplas afecções é comum, podendo a morte ser determinada por múltiplas causas,
têm sido utilizados modelos de análise multidimensional na tentativa de estabelecer
associações entre causas de morte16.
O uso de causas múltiplas de morte para avaliação de determinantes patológicos
causadores da morte vem sendo recomendado17,18. O estudo das causas múltiplas de
morte pode ser realizado pela análise de todas as causas notificadas e suas associações,
o que pode ser facilitado pelo desenvolvimento de programas de informática para uso
em microcomputador19.
O uso de estatísticas de mortalidade baseadas apenas na causa básica de morte
ainda é o balizador de projetos e financiamentos para a área de saúde pública. As
decisões das políticas públicas de saúde para algumas doenças podem estar sendo
tomadas em bases incompletas, dado que muitas delas têm seu impacto na mortalidade
da população subestimado.
Nosso estudo apresenta algumas limitações. A primeira grande limitação passa
pelo correto diagnóstico da IC. A IC é uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico,
definida como disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo
para atender às necessidades metabólicas dos tecidos. A IC pode ser classificada com
base na intensidade dos sintomas, indo desde a ausência desses (classe I) até sintomas
em repouso (classe IV); pode ser classificada, ainda, com base na progressão da doença,
subdividida por estágios. O estágio A inclui pacientes portadores de fatores de risco
para o desenvolvimento de IC, porém sem doença estrutural perceptível ou sintomas
atribuíveis à IC; no estágio B já podem ser detectadas lesões estruturais, mas ainda
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não há relato de sintomas; no estágio C os pacientes já apresentam lesões estruturais e
sintomas de IC; e o estágio D inclui pacientes com sintomas refratários ao tratamento
convencional, e que requerem intervenções especializadas ou cuidados paliativos20.
O diagnóstico da IC pode se basear somente em dados de anamnese e no exame
físico ou, ainda, contar com o auxílio de métodos diagnósticos complementares de
imagem, como a radiografia do tórax e o ecocardiograma. Mais recentemente tem-se
preconizado o uso de métodos bioquímicos, como a dosagem do peptídio natriurético
do tipo B, que tem demonstrado boa correlação com a gravidade da IC, tendo também
valor prognóstico independente para mortalidade total, mortalidade cardiovascular
e hospitalização21. A ausência de critérios diagnósticos bem definidos, o estágio da IC
em que se encontrava o paciente, a possibilidade do uso de métodos complementares
e o conhecimento médico especializado do examinador – no caso deste estudo, do
médico que preenche a DO – são fundamentais para a precisão do diagnóstico.
A seleção dos códigos da CID-10 que representem com fidedignidade a
ocorrência de IC não é tarefa das mais fáceis. Os estudos que objetivaram a análise da
IC nas menções da mesma em qualquer linha do atestado de óbito e mesmo aqueles
que a analisaram como causa básica utilizaram códigos diferentes da CID-9 ou da
CID-10, o que, além de não definir um padrão, não permite comparações mais precisas
dos achados2,3,5.
Outra limitação é a de que nossos resultados são dependentes do correto
preenchimento da DO e da posterior codificação do que foi notificado. As linhas
da DO são preenchidas com diagnósticos por extenso, registrados de acordo com o
entendimento do médico que atesta o óbito, os quais nem sempre correspondem aos
títulos e subtítulos encontrados na CID-10. Os códigos da CID são posteriormente
preenchidos por um codificador, que tenta estabelecer a correspondência do que
foi notificado na DO com a lista de doenças da CID-10. Além disso, nas normas do
Ministério da Saúde há recomendações expressas para que não sejam incluídos sintomas
ou causas terminais, como a insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória22. As
possibilidades de erro não são poucas nesse processo. Felizmente, a qualidade do
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preenchimento da DO vem melhorando no Brasil com as evidências de queda da
notificação de morte por causas mal definidas e o aumento do número de afecções
anotadas por atestado23.
Na análise da mortalidade por IC, deve-se ressaltar que a seleção ampliada dos
códigos da CID-10, como elaborada neste estudo, pode refletir sua ocorrência com maior
propriedade. A IC está presente em diversos códigos da CID-10, além dos códigos I50.
A insuficiência cardíaca, assim redefinida, pode ser o título do código, constar do título
ou estar referida na descrição de alguns códigos. Além disso, podemos considerá-la
quando as condições mencionadas podem ter na sua evolução sinais e sintomas de
IC. Essa seleção também deve considerar particularidades regionais, e no Brasil não
podem deixar de ser incluídos os códigos em que há menção de IC referentes à doença
de Chagas e à febre reumática.
A seleção dos códigos da CID para o diagnóstico da IC a fim de se avaliar
corretamente sua ocorrência necessita de definição mais precisa. A padronização desse
grupo de códigos da IC da CID-10, consideradas as particularidades regionais quanto à
prevalência de determinadas doenças, possibilita, além de outras coisas, a comparação
das diversas fontes de dados. Portanto, é necessário que a próxima revisão do Código
Internacional de Doenças amplie o número de rubricas e seus códigos correspondentes,
a fim de permitir maior precisão no estabelecimento das causas de óbito.
O estudo da insuficiência cardíaca pelo uso, recomendado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), da “causa básica de morte” isolada subestima a dimensão
de sua ocorrência. A IC é uma afecção de elevada prevalência na população idosa
onde mais de um estado patológico pode concorrer para a morte. É imperativo que
metodologias objetivando a avaliação adequada causas múltiplas de morte sejam
implementadas, o mais breve possível, para o estudo das afecções que têm ocorrência
principalmente nos idosos.
No estado do Rio de Janeiro, ocorreram, de 1999 a 2004, 689.383 óbitos. Desses,
18,2% foram por causas cardíacas e 7,09 foram por IC, com os códigos I50 mencionados
em qualquer linha da DO, o que significa que, em 39% dos óbitos por causas cardíacas,
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houve participação da IC, fração que poderá crescer, mesmo que a tendência de queda
das taxas de mortalidade por doenças cardíacas, em especial a DIC, se confirmem,
visto que as mortes por esse grupo de causas devem ocorrer em pacientes mais velhos,
de acordo com as estimativas de aumento da expectativa de vida da população24.
A insuficiência cardíaca é uma condição que requer maior atenção das autoridades
de saúde, especialmente levando-se em conta o envelhecimento da população, e uma
correta compreensão de sua ocorrência é fundamental para as decisões de medidas de
saúde pública.

Conclusões

1 - A tendência de queda de mortalidade encontrada em nosso estudo é
concordante com dados nacionais e internacionais e pode estar relacionada com a já
reportada tendência de queda da mortalidade por doenças cardiovasculares.
2 - A mortalidade por IC no Rio de Janeiro é maior do que em São Paulo e
no Rio Grande do Sul, principalmente entre os mais jovens, provavelmente pela alta
ocorrência das DICs.
3 - Ao compararmos a ocorrência da IC apenas como causa básica de morte, com
sua menção em qualquer linha da DO, observamos uma razão de 3:1 a favor do último
modo; quando ampliamos a seleção de códigos representativos de IC, encontramos
um acréscimo de 20% de mortes. A análise da mortalidade por IC de modo ampliado
pode refletir melhor a abrangência da ocorrência.
4 - As doenças do aparelho circulatório foram as que mais freqüentemente
se associaram com a IC, seguidas das doenças do aparelho respiratório, endócrinas,
nutricionais e metabólicas. Dentre as causas específicas, as mais freqüentemente
associadas com a IC foram as doenças isquêmicas do coração, agudas e crônicas, a
cardiopatia hipertensiva, as doenças crônicas do parênquima pulmonar e o diabetes
mellitus.
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Anexo 2

Publicações e Temas livres

Publicações
Mortalidade por Insuficiência Cardíaca como Causa Básica ou Contribuinte de
Óbito em Três Estados Brasileiros, de 1999 a 2004. Rev SOCERJ. 2008; 21(3): 129-137
Este trabalho recebeu o 1º lugar na categoria “ Melhor Trabalho Científico” no
25º Congresso da SOCERJ

Mortalidade por Insuficiência Cardíaca: Análise Ampliada e Tendência Temporal
em Três Estados do Brasil. Arq Bras Cardiol -  no prelo. Artigo recebido em 24/12/08;
revisado recebido em 11/08/09; aceito em 05/08/09.

Mortalidade por Insuficiência Cardíaca no Brasil de 1999 a 2005.
Artigo submetido em 19/09/09 à Revista Panamericana de Salud Pública. Número
de manuscrito: 2009-00511

Temas Livres
1.		 Temas livres apresentados no Congresso Mundial de Cardiologia, Buenos
Aires, Argentina, maio 2008.
1.1. Heart failure mortality in three Brazilian states from 1999 to2004: an analysis
of death certification. (publicado on line Maio 17, 2008 DOI: 10.1161/ CIRCULATION
AHA. 108.189875)
1.2. Heart failure mortality in three Brazilian states from 1999 to 2004: an analysis
its association with other conditions chosen as underlying cause of death. (publicado
on line Maio 17, 2008 DOI: 10.1161/ CIRCULATION AHA. 108.189875)
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2.		 Temas livres apresentado no 25º Congresso de Cardiologia da SOCERJ
2.1 Mortalidade por insuficiência cardíaca nas declarações de óbitos de três
estados brasileiros de 1999 a 2004. Rev SOCERJ. 2008; 21(supl A):36
2.2 Insuficiência cardíaca mencionada como causa de óbito no estado do Rio
de Janeiro de 1999 a 2004. Rev SOCERJ. 2008; 21 (supl A):37
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