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RESUMO:  

Introdução: As doenças cardiovasculares fazem parte do grupo de doenças crônicas 

não transmissíveis, ligadas a fatores de risco decorrentes de hábitos de vida não 

saudáveis e representam-se com índices importantes de mortalidade. Alguns fatores 

como socioeconômico pode correlacionar com as doenças cardiovasculares. O Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) está relacionado com medidas que representam 

dimensões básicas (renda, educação e longevidade); esse indicador pode ser 

utilizado para avaliar estas dimensões nas diferentes regiões brasileiras. Objetivo: 

Verificar a correlação do índice de mortalidade por doença cardiovascular com o 

índice de desenvolvimento humano, a renda per capta do Brasil. Métodos: Estudo com 

delineamento transversal e retrospectivo, o qual analisou dados do DATA-SUS e IBGE 

fornecidos por regiões brasileiras, do período de 1991 a 2000. Foram realizadas 

correlações entre o índice de mortalidade por doenças cardiovasculares com o IDH e 

a renda per capta. Resultado: A mortalidade por doenças cardiovascular apresentou 

correlação de forma positiva com o IDH (r=0.562, p=0.02) e com a renda per capta 

(r=0.600, p=0.01). 

 

INTRODUÇÃO: As doenças do aparelho circulatório compreendem um conjunto de 

patologias que, apesar de possuirem medidas preventivas bem estabelecidas, 

continuam tendo um papel de destaque nos índices de mortalidade global, do Brasil e 

suas distintas regiões.1 Os principais fatores de risco envolvidos na etiopatogenia 

destas enfermidades são a hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e tabagismo, e 

estão intimamente relacionados ao estilo de vida adotado pela população. Estas 

doenças estão presentes principalmente em países e regiões cujo o processo de 

industrialização já foi instalado - determinando uma rotina sobrecarregada, com altos 

níveis de estresse, alimentação desbalanceada e baixa pratica de exercícios físicos 

para os indivíduos residentes nesses locais.²   

Em menor escala, o nível socioeconômico, influenciado principalmente pelo 

nível de escolaridade e pelo acesso a atenção adequada à saúde, possui relação 

bidimensional com as alterações do aparelho cardíaco e vascular; em primeira 

instância ocorre uma interação inversamente proporcional à incidência dos fatores 

determinantes para as doenças do aparelho cardiovascular. Neste sentido, a 

avaliação do desenvolvimento de determinada região se torna útil para determinar a 

suscetibilidade de uma população frente ao surgimento destas patologias. Em 

 



contrapartida, infere-se que quanto menor o nível socioeconômico, menor se torna o 

acesso à atenção básica de saúde, assim como seus níveis secundários e terciários, 

dificultando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento necessário. ²  

O Índice de Desenvolvimento Humano, mais conhecido como IDH, é um 

método utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a classificação do 

desenvolvimento, sendo que valores maiores que 0,8 estipulam que o local em 

questão possui alto desenvolvimento humano, enquanto que abaixo de 0,49 

determinam baixo IDH; números obtidos entre estes resultados mostram que o 

desenvolvimento é mediano.³   

O IDH aborda três aspectos principais, o Produto Interno Bruto (PIB), a 

educação e a expectativa de vida ao nascer. Uma análise mais profunda demonstra a 

influência destes caracteres na saúde em geral - já que o PIB demonstra o valor total 

de onde saem os investimentos para hospitais, campanhas preventivas e outros 

âmbitos do Sistema Único de Saúde (SUS); a educação está interligada ao 

esclarecimento que as pessoas possuem sobre os aspectos saúde-doença, e a 

expectativa de vida reflete a efetividade das ações contra a mortalidade precoce. ³  

 

OBJETIVO GERAL: Verificar a correlação do índice de mortalidade por doença 

cardiovascular com o índice de desenvolvimento humano, a renda per capta do Brasil 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Analisar a mortalidade por doença cardiovascular entre 

as regiões brasileiras; estabelecer a interação entre o IDH, a renda per capta com o 

índice de mortalidade por doença cardiovascular no Brasil; Avaliar a correlação da 

doença cardiovascular com o IDH, renda per capta em três décadas (1991, 2000, 

2010). 

METODOLOGIA: Estudo com delineamento transversal e retrospectivo, o qual 

analisou dados do DATA-SUS e IBGE fornecidos por regiões brasileiras, do período 

de 1991 a 2000. Foram realizadas correlações entre o índice de mortalidade por 

doenças cardiovasculares com o IDH e a renda per capta, retratando esta situação  

no Brasil. Para a análise das correlações foi utilizado o teste de Pearson. 

DESENVOLVIMENTO: O trabalho esta na fase de tratamento estatístico dos dados 

para gerar uma análise completa destes. As etapas analíticas dos dados foram 



separadas: geral do Brasil, por regiões geográficas brasileiras e por período 

cronológico (1991, 2000 e 2010).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES: A correlação da mortalidade por doença cardíaca 

de forma representativa no Brasil apresentou-se de forma positiva com o IDH (r=0.562, 

p=0.02) e com a renda per capta (r=0.600, p=0.01). 

 

 Figura 1. Comparação entre a mortalidade por doenças cardiovasculares, 

renda per capta e o IDH do Brasil. 
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