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RESUMO 

Nos ultimos anos, a mudança climática tem aumentando a frequência, intensidade, duração e 

extensão espacial das ondas de calor e frio . Estas alterações estão associadas com o 

aumento da mortalidade humana durante a extremos de calor. Frente a estas mudanças, o 

corpo humano possui diversos mecanismos que visam manter o controle do equilíbrio entre o 

ambiente externo e interno. Dentre estes, estaria a alteração nos vasos sanguíneos, causando 

vasoconstrição e vasodilatação o que, consequentemente, acarretaria mudanças no fluxo 

sanguíneo dentro do sistema cardiovascular.  No Brasil, o tema mudança climática está em 

ampla discussão, principalmente pelo fato do país ser considerado uma área vulnerável ao 

impacto que estas mudanças podem causar devido às suas características geográficas, a 

extensão do seu território, seu clima, grande população e problemas sociais. Desse modo tem-

se envolvido progressivamente os setores governamentais, não governamentais e a 

comunidade em geral para buscar uma estratégia e , assim,  promover e subsidiar discussões 

sobre seus efeitos em diversas áreas, dentre elas a saúde.  

A partir desta premissa, este estudo teve como objetivo caracterizar as internações por 

doenças cardiovasculares em capitais brasileiras a partir de janeiro de 2010 a dezembro de 

2012 e sua possível correlação com a temperatura. Os dados foram obtidos a partir DATASUS 

e análise INPE e correlação foi realizada utilizando o software R.Como resultados, observou-se 

que a capital com maior incidência de hospitalização foram Vitória (ES); Recife (PE) e João 

Pessoa (PB). São Paulo teve maior número absoluto de internações. O maior número de 

internações por doenças cardiovasculares foram de 2010 agosto, novembro e setembro; em 

2011 Julho, Setembro e Agosto; 2012 Março e Agosto. Desde a avaliação da temperatura 

máxima média, em cada ano, teve em 2010 a Cuiabá capitais - MT, com a temperatura mais 

alta no mês de novembro; em 2011 a capital Teresina PI, com temperatura mais elevada em 

setembro e em 2012 foi o Palmas de capital - TO, com temperatura mais elevada, também em 

setembro.Apesar disto, o estudo não encontrou correlação entre o número de admissões 

hospitalares e aumento da temperatura.  

 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde estima que as mudanças climáticas que ocorreram devido a 

ações antropogênicas nos últimos 30 anos já provocaram mais de 150.000 mortes anualmente. 

Essas alterações frequentemente afetam grupos vulneráveis 6  que apresentam algumas 

características, tais como  sexo, idade, localização, condição socioeconômica e comorbidades, 

como doenças cardíacas, doenças renais, diabetes e hipertensão9.  
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O crescimento populacional, a urbanização e o consumo crescentes nos países em 

desenvolvimento contribuem para as alterações climáticas, sendo que ondas de extremos de 

temperatura são causas diretas de mortes.3,4 Isto ocorre devido ao fato de as alterações 

climáticas poderem afetar a saúde modificando a fisiologia do corpo humano, causando trauma 

físico ou psicológico provocado por tempestades, inundações, secas. 5 

Diversas doenças humanas prevalentes estão ligadas a alterações climáticas principalmente 

com o sistema cardiovascular .1,2 Este sistema possui tal predisposição pelo fato de ser muito 

sensível a produtos químicos, poluentes e a alterações ambientais,7 o que pode induzir à 

alterações da pressão arterial, inflamação, desequilíbrio do sistema autonômo, distúrbios de 

coagulação sanguínea, e modificações da frequência cardíaca e do limiar isquêmico gerando 

consequentemente um aumento de internações por doenças cárdicas8.  Os danos induzidos 

pela temperatura são relacionados com a ativação do sistema nervoso simpático, o sistema 

renina-angiotensina, bem como a desidratação e uma resposta inflamatória sistémica. 9 

Vários estudos têm demonstrado que a pressão arterial tende a aumentar com a diminuição da 

temperatura ambiente, tanto em indivíduos normotensos, quanto aqueles que já possuem 

hipertensão arterial.10 A justificativa para este é fato é que, com o frio, há a liberação de uma 

catecolamina que ocasiona vasoconstrição arterial e, consequentemente, leva à uma menor 

dissipação do calor. Todavia, por provocar a diminuição do calibre arterial, há um aumento da 

resistência vascular periférica, o que posteriormente acarretará o acréscimo nos valores da 

pressão arterial sistêmica.  

 Por outro lado, com o acréscimo na temperatura há um aumento da frequência cardíaca, de 

modo que o fluxo sanguíneo do corpo para a pele se eleva, ocasionando respostas 

termorregulatórias, como suor e tremor. Em dias quentes, a necessidade de regulação da 

temperatura corporal impõe uma tensão adicional sobre os sistemas cardiovascular e 

respiratório e há um aumento dos níveis de viscosidade e colesterol do sangue. 4  6 

Embora haja variação em diversos estudos do risco relativo entre morbidade e mortalidade 

associado a temperaturas extremas, tanto máximas quanto mínimas, houve, de fato, um 

excesso médio positivo de mortes ou internações por causas cardiovasculares. 9 

À exemplo,  um estudo conduzido no interior de São Paulo avaliou as variações atmosféricas e 

sua relação com os óbitos por patologias do aparelho circulatório. Como resultado, obteve-se 

que os dias com maior número de óbitos por doenças circulatórias estiveram relacionados com 

períodos de estiagem associados às maiores amplitudes térmicas e dias com baixos valores de 

umidade relativa do ar. Observou-se também, em outro estudo, um claro efeito deletério para o 

coração em temperaturas abaixo de 22°C (infarto agudo do miocárdio). 
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O fato é que as alterações climáticas estão aumentando a frequência, intensidade, duração e 

extensão espacial das ondas de calor, o que afeta diretamente a mortalidade humana durante 

extremos de temperatura.11Desde o final dos anos 1950, a temperatura média da superfície 

global aumentou 0,6 ° C, a cobertura de neve e extensão do gelo têm diminuído, e o houve 

aquecimento das águas oceânicas. Além disso, o nível do mar subiu, em média, 10-20 cm 

durante o século passado.12 

O Brasil é considerado uma área vulnerável aos impactos das mudanças climáticas sobre a 

saúde, devido às suas características geográficas, a extensão do seu território, seu clima, sua 

grande população e seus problemas sociais. 13Se somarmos ao fato de o sistema 

cardiovascular ser um dos mais afetados, é possível prever que os efeitos do clima devem ser 

acompanhados de perto, visto que os distúrbios cardiovasculares tornaram-se um dos grandes 

males do século no Brasil e na maioria dos países desenvolvidos. Segundo dados do Ministério 

da Saúde15, o aparelho circulatório foi responsável por 31,46% dos óbitos. 

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo correlacionar a alteração de temperatura, 

tanto máxima, quanto mínima e o numero de internações hospitalares por causas 

cardiovasculares no Brasil, através de dados disponibilizados no DATASUS. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi caracterizar as internações por doenças cardiovasculares em 

capitais brasileiras a partir de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 e sua possível correlação 

com a temperatura. 

 

METODOLOGIA 

O estudo realizou um levantamento de dados do período de 2010 a 2012, que incluiu a 

população residente e o número de internações de pacientes com diagnóstico primário de 

doença cardiovascular em 27 capitais Brasileiras. Esses dados foram obtidos a partir da base 

de dados oficial do Serviço Nacional de Saúde (Sistema Único de Saúde- SUS), o DATASUS. 

Além disso, obteve-se os dados de temperatura máxima, mínima e média das capitais 

brasileiras, exceto Porto Velho e Campo Grande, a partir do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET).  

 

DESENVOLVIMENTO 

Após a obtenção dos dados, realizou-se a análise de correlação, entre temperatura e 

internações por causas cardiovasculares, através do software R. Para guiar o estudo, foram 
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utilizados alguns questionamentos, tais como: Qual capital brasileira teve o maior numero de 

internações hospitalares no período analisado ? Qual a incidência de internações por causas 

cardiovasculares ? Qual a sazonalidade das internações por causas cardiovasculares ? 

 

RESULTADOS 

De acordo com a análise de correlação, não foi possível determinar correlação entre a 

alteração da temperatura e o aumento no número de internações por doença cardiovasculares 

no Brasil. 

A capital com maior incidência de hospitalização foi, em ordem, Vitória (ES); Recife (PE) e João 

Pessoa (PB). São Paulo obteve maior número absoluto de internações.  

 

Figura 1 – Internações no Estado de São Paulo. 

 

O maior número de internações por doenças cardiovasculares em 2010 ocorreram nos meses 

de Agosto, novembro e setembro; em 2011 Julho, Setembro e Agosto e em 2012 Março, Maio 

e Agosto. 
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Já a avaliação da temperatura máxima média, em cada ano, teve em 2010 a capital Cuiabá 

MT, com a temperatura mais alta no mês de novembro; em 2011 a capital Teresina-  PI, com 

temperatura mais elevada em setembro e em 2012 foi Palmas- TO, com a temperatura mais 

elevada, também em setembro. 

 

 

As constantes alterações que ocorrem no meio influenciam diretamente o ser humano, o que, a 

curto e longo prazo, pode afetar seu bem estar e hábito de vida. 16 

Sendo considerado um dos sistemas mais complexos que constituem o corpo, o aparelho 

circulatório representa um exemplo da sensibilidade humana ao meio, visto que pequenas 

alterações ambientais já afetam toda sua homeostasia. 17 
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O homem é um ser homeotérmico, ou seja, possui a capacidade de manter a temperatura 

corporal interna constante, independentemente das variações do meio externo. Para isto, os 

seres humanos desenvolveram um importante sistema de adaptabilidade ao clima, que 

mantém o equilíbrio térmico por meio da produção de calor ou pela dissipação deste para o 

meio.18 

Porém, condições estressantes podem causar a sobrecarga no sistema termorregulador, e, 

consequentemente, o sistema cardiovascular.19 Esta implicação pode explicar a realização de 

diversos estudos que tentem relacionar o clima e seus efeitos no sistema cardiovascular. A 

exemplo, um estudo conduzido no município de São Paulo durante os anos de 1996 a 2000, 

verificou variação significativa da mortalidade com a alteração climática, sendo que houve 

acréscimo evidente no numero de mortes durante o inverno, perfazendo cerca de 45,29% dos 

óbitos, enquanto que os relacionados ao calor são responsáveis por 23,88% dos óbitos.20 

No presente estudo também foi encontrado um maior numero de internações nos meses de 

inverno, principalmente Julho e Agosto, porém, nos anos de 2010 e 2012 os meses se 

Novembro e Março (Verão) apresentaram maior índice também, em conformidade com um 

estudo conduzido no município de Santa Gertrudes – SP, no qual verificou-se maior registro de 

morbidade cardiovascular tanto no verão, quanto no inverno.14 

O acréscimo térmico nos meses mais quentes pode resultar em um acréscimo na mortalidade, 

há também uma característica sazonal nestas, sendo que no inverno o índice identificado é 

maior. Isto pode ser explicado pelo fato de ocorrer uma maior quantidade de eventos ligados à 

isquemia do miocárdio, arritmia e insuficiência cardíaca.21 

Em outro estudo, observou-se um aumento de 3,2% na morbidade respiratória com o aumento 

de 1 ° C na temperatura, porém não houve associação aparente para a morbidade 

cardiovascular22, o que também fora encontrado no presente estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo buscou analisar a influência do clima nos registros de internações por doenças 

cardiovasculares no Brasil. As analises não permitiram identificar uma correlação entre as 

variáveis, porém, deve-se lembrar que diversos fatores influenciam no surgimento das doenças 

cardiovasculares, como os fatores intrínsecos ao ser humano, como hábitos de vida, 

predisposição genética e comorbidades pré existentes, além de outras condições do meio, 

como poluição atmosférica e pluviosidade. 
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Deste modo não podemos concluir uma relação de causa e efeito e sugere-se que sejam 

realizados estudos considerando-se outros fatores que possam relacionar-se com os registros 

de DCV.  

Pesquisas futuras devem se concentrar em estratégias de adaptação multidisciplinares, 

levando-se em consideração que a fisiologia corporal tende sempre a se adaptar para manter a 

sobrevivencia humana e que muitas vezes esses mecanismos podem, a longo prazo, predispor 

o agravamento de diversas patologias, principalmente no que tange o sistema cardiovascular 
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