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 No dia vinte e nove de setembro comemora

data comemorativafoi instituída 

doenças do aparelho circulatório. A

principais causas de morte no mundo, tirando 17,3 milhões de vidas a cada ano. Em Campinas 

não é diferente, anualmente cerca d

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX da CID 

cardiovasculares e cerebrovasculares, isto equivale a cerca de 30% dos óbitos que ocorrem 

nesta cidade (Gráfico-1)As princi

tabagismo, o sedentarismo, 

maneiras de enfrentar estas doenças é

pessoas devem fazer escolhas saudáveis onde vivem, trabalham, e se divertem. Assim, reduz

se o risco de doenças cardiovasculares

causa de mortalidade, são causas de morbidade levando a perda de autonomia em razão 

sequelas e incapacidades. Exemplos importantes são as sequelas de Acidentes Vasculares 

Encefálicos, Insuficiência Cardíaca, entre outra

  

Gráfico 1: Mortalidade proporcional por causa, Capítulo da CID 10, 

Campinas, 1996-2012 

 

Fonte: CII / DGDO / SMS. Dados repro
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Dia Mundial do Coração 

No dia vinte e nove de setembro comemora-se o Dia Mundial do Coração 2014, 

foi instituída no ano de 2000 para alertar as pessoas sobre como evitar as 

doenças do aparelho circulatório. A doença cardíaca e o acidente vascular cerebral são as 

principais causas de morte no mundo, tirando 17,3 milhões de vidas a cada ano. Em Campinas 

não é diferente, anualmente cerca de 2.000 pessoas morrem tendo como causa básica as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX da CID – 10), que incluem as doenças 

ovasculares e cerebrovasculares, isto equivale a cerca de 30% dos óbitos que ocorrem 

As principais causas modificáveis de doenças cardiovasculares são o 

, a dieta pouco saudável, a obesidade e sobrepeso

maneiras de enfrentar estas doenças é criar ambientes saudáveis para o coração, p

escolhas saudáveis onde vivem, trabalham, e se divertem. Assim, reduz

se o risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Estas doenças, além de importante 

causa de mortalidade, são causas de morbidade levando a perda de autonomia em razão 

Exemplos importantes são as sequelas de Acidentes Vasculares 

uficiência Cardíaca, entre outras. 
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CII / DGDO / SMS. Dados reprocessados no DEVISA/SMS Campinas 
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 Com o aumento na expectativa de vida a importância das doenças do aparelho 

circulatório aumentam proporcionalmente

que responde pela maior mortalidade proporcional é entre 80 e 89 anos 

prevenção deste grupo de doença

também a qualidade de vida. 

Gráfico 2: Número absoluto de óbitos por causa, por faixa etária entr

moradores de Campinas no ano de 2012

Fonte: CII / DGDO / SMS Campinas População por território de residência. Dados 

reprocessados no DGDO / SMS Campinas

 

Gráfico 3: Mortalidade proporcional por faixa etária entre moradores de 

Campinas 2000-2014. (2014 

Fonte: CII / DGDO / SMS Campinas População por território de residência. Dados 

reprocessados no DGDO / SMS Campinas

 

Com o aumento na expectativa de vida a importância das doenças do aparelho 

circulatório aumentam proporcionalmenteGráfico-2. Em Campinas, atualmente a faixa etária 

mortalidade proporcional é entre 80 e 89 anos Gráfico

prevenção deste grupo de doenças se torna essencial para aumentar a sobrevida e aumentar 

também a qualidade de vida.  

: Número absoluto de óbitos por causa, por faixa etária entr

moradores de Campinas no ano de 2012 

CII / DGDO / SMS Campinas População por território de residência. Dados 

reprocessados no DGDO / SMS Campinas 
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2014. (2014 dados parciais) 
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 Se compararmos a mortalidade precoce (entre 30 e 69 anos) por Doenças do Aparelho 

Circulatório, podemos observar que a mo

que no Brasil e que no Estado de São Paulo. Esta tendência se mantém ao longo dos anos, 

Gráfico-4). Estes dados sugerem uma qualidade de vida e assistência à saúde superior no 

município de Campinas. 

 

Gráfico 4: Mortalidade por Doença do Aparelho Circulatório entre 30 a 69 

anos. Campinas, Estado de São Paulo e Brasil (

2012) 

Fonte: CII / DGDO / SMS. Dados reprocessados no DEVISA / SMS Campinas.                                            

OBS: com correção de subnotificação estimada pelo IBGE e distribuição das causas mal 

definidas entre as não violenta

 Quando analisamos as diferentes regiões do município de Campinas é possível 

observar que a mortalidade precoce (entre 30 a 69 anos) por doenças do aparelho circulatório 

não é -homogênea, as regiões de menor renda do município têm taxas de mortalidade 

maiores, Figura-1. Estes achados sugerem que apesar dos avanços já conseguidos, ainda existe 

uma desigualdade social significativa na mortalidade por doenças do aparelho circulatório que 

para ser superada depende de medidas de prevenção, mudança de atitude e as

saúde. 

 As mudanças de comportamento são a parte mais importante para se evitar as 

doenças do aparelho circulatório aumentando a sobrevida com autonomia e melhorando a 

qualidade de vida. Os fatores de risco para estas doenças podem ser dividido

modificáveis e não modificáveis. Entre o não modificáveis estão a 

Hereditariedade. Entre os fatores de risco modificáveis 

Diabete, a Hipertensão arterial

da circunferência abdominal

podem ser necessárias, incluem as seguintes indicações

das dislipidemias e o uso de AAS (ácido acetil

prevenção primária das doenças do aparelho circulatório

Se compararmos a mortalidade precoce (entre 30 e 69 anos) por Doenças do Aparelho 

Circulatório, podemos observar que a mortalidade em Campinas é significativamente men

que no Brasil e que no Estado de São Paulo. Esta tendência se mantém ao longo dos anos, 

. Estes dados sugerem uma qualidade de vida e assistência à saúde superior no 
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Figura 1: Mortalidade por Doença do Aparelho Circulatório entre 30 a 69 

anos em Campinas por área de cobertura de Centro de Saúde de moradia 

(óbitos por 100.000 habitantes, média 2009-2013) 

 
Fonte: CII / DGDO / SMS. Dados reprocessados no DEVISA / SMS Campinas.                                                   
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