
Cirrose hepática no Brasil: mortalidade e anos 
produtivbs de vida perdidos precocementel 

Este é um estudo descritivo, efetuado com base em dados oficiais sobre mortalidade 
por cirrose hepática para o ano de 1989. Os seus objetivos süo: a) descrever a mortalidade por 
cirrose hepática em adultos brasileiros; b) estimar os anos produtivos de vida perdidos LU’VP) 
precocemente (entre 20 e 59 anos) e c) determinar possíveis diferengas regionais na mortalidade 
e nos anos produtivos de vida perdidos. 

Os dados brutos foram ajustados por idade e sexo, tomando como padrão a 
popula@o brasileira para o ano de 1980. Os APVP basearam-se na fórmula de Romeder e 
McWhinnie para anos potenciais de vida perdidos, modificados pela autora para anos produtivos 
de vida perdidos. 

As taxas brutas de mortalidade foram mais elevadas no Sudeste e Norte, e em 
todas as regiões predominou no sexo masculino, com razões homem/mulher para o país de 4,5 e 
variaroes regionais dos coeficientes de mortalidade para o sexo masculino de 14,37 (Centro- 
Oeste) a 35,86/100 000 (Sudeste), e para o sexofeminino de 3,49 (Centro-Oeste) a 8,5/100 000 
(Norte). As curvas etárias de mortalidade para os homens, exceto os da regiao Norte, mostram 
tendência ao declínio ou estabiliza$o a partir dos 60 anos. Para os homens do Norte, a curva é 
continuamente ascendente, atingindo 86,37/1 OO 000 habitantes a partir dos 70 anos. As mulheres 
também apresentam curvas ascendentes, muito expressivas no Nortee Nordeste. As taxas ajus- 
tadas por idade mostram urna redu@o para as mulheres do Sudeste, mantendo-se mais elevada 
no Norte. A mortalidade proporcional por cirrose hepática em relagão ao aparelho digestivo 
chegou aos 48,7% para os homens e 24,1% para as mulheres. 

Dos 138 860 APVP por cirrose hepática em 1989,83,2% foram no sexo masculi- 
no, mas as médias de APVP para o país, em torno de l5,5 anos, foram semelhantes para os 
sexos. Todavia, as médias de APVP para homens e mulheres do Norte e mulheres do Centro- 
Oesteforam muito mais elevadas do que nas demais regicies. 

Os dados sugerem que a cirrose hepática entre os homens de todas as regióes, 
exceto os da regiiío Norte, é possivelmente determinada pelo alcoolismo, enquanto entre homens 
nortistas existem fortes evidências da co-existencia de cirrose hepática de etiologia vira1 (vírus 
B e C da hepatite). Para as mulheres, as evidkias apontam também para o predomínio da 
cirrose de etiologia viral. 

A epidemiologia da cirrose hepática é 
pouco conhecida nos países em desen- 
volvimento, mas é uma das cinco primeiras 
causas de morte em grupos etários pro- 
dutivos em pelo menos 12 países das Amé- 
ricas (I), a maioria de origem latina. Em 1981, 
a cirrose hepática ocupava o oitavo lugar 
como causa de morte nos Estados Unidos 
(2) e, em 1990, o nono (3). Dos óbitos por 
cirrose hepática, 50 a 97% nos Estados Uni- 
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do entre pacientes hospitalizados e am- 
bulatoriais em Jefferson County, Estados 
Unidos, revelou que entre aqueles com 
doênca crônica do fígado, 39% tinha 
história de abuso de álcool (Joyce Neal, 
mencionado na ref. 3). No entanto, as ele- 
vadas frequências de alcoolismo entre pa- 
cientes com doenca crônica do fígado, 
obtidas em servilos médicos, são seletivas, 
tendenciosas e sem representatividade 
populacional. 

A cirrose hepática é mais frequente 
no sexo masculino (6, 7) e a do tipo 
alcoólico é mais comum em países pro- 
dutores de vinho (7). Mortes por cirrose 
hepática em idades produtivas são, em 
geral, atribuídas ao consumo abusivo de 
álcool, enquanto em cirroses por outras 
etiologias, a mortalidade é mais tardia (7). 
Após o alcoolismo, os vírus B e C da 
hepatite são os mais importantes fatores 
de risco para a cirrose. No entanto, existem 
várias outras condicões mais raras que 
podem determiná-la (6,7). 

No Brasil, pouco se conhece sobre a 
epidemiologia da cirrose hepática, exceto 
os dados de mortalidade descritos há 30 
anos para Ribeiráo Preto e para São Paulo 
(5). Além disso, sabe-se que ela é comum 
em determinados locais da hacia ama- 
zônica, mas não há men#io da sua fre- 
qüência populacional (8). Mais recente- 
mente, nas séries históricas sobre as 10 
primeiras causas de morte no Brasil (1979- 

s? 
1988), a cirrose hepática apareceu sempre 

z na nona ou décima posi@o para o sexo 

$ masculino (9). Entre as regióes, só apareceu 

3 
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(1980, 1981 e 1985) e no Sudeste em 1983 
(10). As evidencias obtidas a partir das 

s séries históricas (9) já justificam um maior 
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aprofundamento das informa@es sobre 
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mortalidade por cirrose hepática. Assim, os 
objetivos deste estudo são: a) descrever a 

g 
mortalidade por cirrose hepática em adul- 
tos brasileiros; b) estimar os anos pro- 

0 
m dutivos de vida perdidos (APVP) por 

mortalidade precoce por cirrose, e c) deter- 
minar possíveis diferencas regionais na 

112 mortalidade e nos APVl? 

lb4ATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados brutos sobre mortalidade de 
adultos (2 20 anos) foram retirados de urna 
publica@0 oficial do Ministério da Saúde, a 
qual contém as mais recentes estatisticas de 
mortalidade no Brasil, referentes ao ano de 
1989 (12). As classifica@es utilizadas foram 
as seguintes: óbitos por cirrose hepática, no 
571 no Código Internacional de Doenfas 
(CID), nona revisão, e óbitos por doencas do 
aparelho digestivo, CID no 520-579 (22). 

Foram calculados por idade, sexo e 
região (Norte, Nordeste, Sudeste, Su1 e 
Centro-Oeste) (figura 1, anexo 1): coeficiente 
de mortalidade por cirrose hepática por 
100 000 habitantes, mortalidade proporcional 
por cirrose em rela@o às doencas do aparelho 
digestivo, e APVP por mortalidade precoce 
(entre 20 e 59 anos) por cirrose hepática. 

A popula@o utilizada para o cálculo 
dos coeficientes corresponde à de 1989, es- 
timada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatistica (IBGE) a partir de dados do cen- 
so de 1991 (12). Nesta publicagáo consta a 
populacáo total para cada região e para cada 
estado, sem especificaqáo por idade. Cons- 
ta também a populaqáo estimada para os 
municípios de cada região com informa@io 
regular dos óbitos. Esta populagão foi utili- 
zada para os cálculos, de modo a não haver 
subestimativa das taxas de mortalidade em 
rela@o aos totais de óbitos registrados pe- 
las estatisticas. Para estimar o tamanho da 
popula@ por idade e em cada grupo etário, 
calculamos os respectivos percentuais por 
gênero para o ano de 1989 a partir dos da- 
dos apresentados pelo IBGE para o referido 
ano. 0 ajustamento das taxas foi efetuado 
pelo método direto, tomando como padráo 
a populagão brasileira de 1980 (23). 

Para determina@0 dos APVP utiliza- 
mos a fórmula de Romeder e McWhinnie (24) 
para anos potenciais de vida perdidos entre 
as idades de 1 e 70 anos, anteriormente mo- 
dificada e justificada pela autora (IL) para o 
cálculo de APVP por mortalidade precoce por 
doencas cardiovasculares no Brasil (15). 

A análise é descritiva, utilizando-se 
razóes dos coeficientes de mortalidade para 



FIGURA 1. Regióes do Brasil, 1992 
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detectar possíveis diferencas regionais ou de 
genero. Como denominador das razóes 
foram utilizados como parâmetro de com- 
para@0 os dados da regiáo Centro-Oeste por 
terem sido os de menor valor. As razóes 
também foram calculadas entre os sexos para 
cada regiáo. Foram ainda calculadas as 
médias de APVP para ambos os sexos de cada 
regiáo e as diferengas das médias de APVP 
por sexo, de cada regiáo em mla@o à regiáo 
Sul, a qual apresentou as menores médias de 
AIW? Quando pertinente, foi utilizado o tes- 
te do qui-quadrado para proporcóes. 

RESULTADOS 

Ocorreram 12 363 óbitos por cirmse 
hepática em adultos (2 20 anos): 9937 (80,4%) 

nos homens e 2426 (19,6%) nas mulheres, 
sendo que 75,4% dos óbitos por cirrose no 
sexo masculino ocorreram entre 20 e 59 anos 
contra 61,8% dos óbitos femininos; a dife- 
renqa entre estas duas ultimas propor@es 
foi estatisticamente significante (x2 = 10,6; 
P = 0,001). 

Os homens apresentaram coeficiente 
de mortalidade por cirrose 4,5 vezes maior 
que o das mulheres (22,94 contra 5,09/ 
100 000). Quando ajustados por idade e sexo, 
a razáo entre coeficientes dos homens em 
relacáo as mulheres praticamente náo 
mudou, ficando em 4,2. Os dados brutos 
mostram maior risco de morrer por cirrose 
hepática para os homens e mulheres do Su- 
deste e Norte. Ajustados, os coeficientes 
permanecern mais elevados nas mesmas 



regióes com pequenas diferenlas, sobms- 
samdo as mulheres do Norte. As menores 
taxas foram detectadas no Centro-Oeste 
(tabela 1). 

A mortalidade aumentou com a idade 
em ambos os sexos, porém com diferencas 
importantes: para os homens nota-se uma 
tendencia ao declfnio ou estabiliza@ío a par- 
tir dos 59 anos, exceto no Norte, onde o au- 
mento é acentuado a partir desta idade 
(figura 2); para as mulheres náo existe ten- 
dencia ao declfnio, isto é, a mortalidade con- 
tinua crescente, sendo mais expressiva no 
Norte e Nordeste (figura 3). 

Quando comparamos os coeficientes 
das regióes Norte, Nordeste, Sudeste e Su1 
com os da regiáo Centro-Oeste, observamos 
que as razóes de mortalidade sáo muito ele- 
vadas para homens e mulheres entre 20 e 29 
anos da regiáo Norte e, exceto para as 
mulheres entre 40 e 49 anos e homens entre 

50 e 59 anos, todos os demais coeficientes 
sáo pelo menos duas vezes mais elevados 
no Norte. No Sudeste, as razóes também sáo 
altas, sendo a maior para os homens mais 
jovens (4,2). Para esta regiáo, razóes com 
valores abaixo de dois foram detectadas 
para mulheres entre 20 e 29, 60 e 69, e 70 
anos ou mais, e para os homens apenas no 
grupo maís idoso (70 anos ou mais). 0 Nor- 
deste e o Su1 náo apresentaram razóes ele- 
vadas, mas, como nas outras mgióes, a maior 
diferenga foi observada entre os homens 
mais jovens, com razáo de 2,5 (tabela 2). 

A tabela 3 exibe a mortalidade propor- 
cional por cirrose em relacáo as doencas do 
aparelho digestivo, o que dá uma idéia da 
importância da cirrose dentro do seu grupo 
de causas. Assim, ela representa 48,7% 
das mortes por doengas digestivas entre 
os homens, mas somente 24,1% para as 
mulheres. A varia@0 inter-regional, no sexo 

TABELA 1. Coeficientes de mortalidade pela cirrose hepática, brutos e ajustados por idade e gênero, 
em diferentes regióes brasileiras, 1989 

Regióes 
Idade Sexo Norte Nordeste Sudeste SUI C-Oeste 

20-29 Masculino 7,13 2,93 5,oi 3,03 1,19 
Feminino 3,17 0,70 1,27 0,63 0,74 

30-39 Masculino 22,86 18,36 27,87 14,86 ll,28 
Feminino 5,27 2,lO 4,95 2,63 1,82 

40-49 Masculino 43,90 35,89 59,25 40,oo 22,17 
Feminino 5,00 6,39 9,36 8,49 4,00 

50-59 Masculino 51,02 39,97 69,lO 55,36 32,23 
Feminino 12,85 9,93 13,77 ll,70 5.05 

60-69 Masculino 65,70 38,07 70,50 56,72 29,71 
Feminino 27,68 16,08 ll,48 14,ao ll,68 

7ot Masculino 86,37 40,86 57,42 55,04 35,37 
Feminino 40,09 36,07 22,07 17,io 19,30 

Total Masculino 30,43 22,20 35,86 25,89 14,37 
Feminino 8,50 5,32 8,43 5,83 3,49 

RCM* M:F 3,58 4,17 4,25 4,40 4,12 

CM+ Masculino 30,32 21,07 34,79 24,86 9,53 
Feminino 8,81 6,02 6,82 5,66 4,50 

RCMIV M:F 3,44 3,50 4,13 4,39 2,lO 

*Razks de coeficientes de mortalidade. 
t Coeficientes de mortalidade ajustados por idade pela populacáo brasileira em 1980, utilizando-se o método direto. 
t Razáo de coeficientes de mortalidade ajustados. 
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FIGURA 2. Coeficientes de mortalidade por cirrose hepática por idade em 
homens nas regióes do Brasil, 1989 
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FIGURA 3. Coeficientes de mortalidade por cirrose hepática por idade em 
mulheres nas regiões do Brasil, 1989 
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TABELA 2. Razões entre coeficientes de mortalidade pela cirrose 
hepática por idade e gênero, em diferentes regióes brasileiras,* 
1989 

Sexo Norte 
Regiões 

Nordeste Sudeste Sul 

20-29 

30-39 

Masculino 
Feminino 

Masculino 
Feminino 

40-49 

50-59 

Masculino 
Feminino 

Masculino 
Feminino 

60-69 Masculino 
Feminino 

70+ 

Total 

Masculino 
Feminino 

Masculino 

‘50 
4,3 

;:i 

210 
12 

::: 

22 
2,4 

2,4 
2,1 

2,1 
24 

183 24 
134 130 ::i 

12 136 1,6 
13 171 099 

135 23 138 
1,5 24 1,7 

42 23 
137 079 

;:: 1:: 

2:; ::7 

291 137 
237 23 

* Razóes medidas entre os coeficientes de mortalidade das quatro regióes e os do Centro- 
Oeste (taxas mais baixas). 

TABELA3. Mortalidade proporcional (%) pela cirrose hepática* em diferentes 
regiões brasileiras, 1989 

Idade Sexo Norte 
Regióes 

Nordeste Sudeste Sul C-Oeste Todas 

20-29 Masculino 40,o 
Feminino 32,6 

30-39 Masculino 52,2 
Feminino 37,5 

40-49 Masculino 61,l 
Feminino 26,3 

50-59 Masculino 46,0 
Feminino 40,o 

41,9 
22,3 

60,3 
31,3 

62,2 
38,6 

50,i 
30,o 

60-69 Masculino 45,4 41,8 
Feminino 36,4 29,8 

70+ Masculino 30,o 30,o 
Feminino 25,5 16,7 

Total Masculino 42,2 48,l 
Feminino 32,2 25,9 

45,5 4617 
32,l 26,l 

66,7 64,9 
51,l 35,2 

66,O 69,8 
47,6 46,3 

59,3 60,i 
35,6 28,9 

43,0 42,l 
24,l 22,l 

19,4 17,a 
9,7 7,3 

50,4 48,l 
24,8 20,2 

19,6 43,3 
22,2 28,7 

49,6 64,0 
28,2 43,4 

55,i 65,4 
25,4 43,6 

47,7 57,0 
19,0 32,8 

28,2 42,i 
21,o 25,0 

14,3 
10,9 

21,l 
10,a 

36,l 48,7 
18,3 24,i 

116 * Mortalidade proporcional em rela$Jo às doencas do aparelho digestivo. 



masculino, vai de 36,l (Centro-Oeste) 
a 50,4% (Sudeste); para as mulheres, a 
varia@0 ficou entre 18,3% (Centro-Oeste) e 
32,2% (Norte). Excetuando-se o Centro-Oes- 
te, apenas os homens com mais de 70 anos 
apresentam mortalidade proporcional infe- 
rior aos 40%. 

Em 1989,138 860 anos de vida econo- 
micamente ativa foram perdidos no país por 
mortalidade precoce por cirrose, sendo 
83,2% no sexo masculino. No entanto, a 
média de APVP está em tomo de 15,5 anos 
em ambos os sexos. 

Chamam aten@0 as médias de anos de 
vida perdidos para as mulheres do Norte e 
Centro-Oeste e para os homens do Norte. 
Nas demais regiões as diferengas das médias 
entre os sexos sao desprezíveis (tabela 4, 
figura 4). 

DISCUSSAO 

Embora os dados de mortalidade, por 
serem secundarios, sejam os de mais fácil 
obten@o em qualquer estado brasileiro, 
sabe-se que existe uma subestimativa rela- 
tivamente elevada na notifica@o dos óbitos 
das regióes menos desenvolvidas (II). Além 
disso, a assistência médica em regióes me- 
nos desenvolvidas tende a ser de baixa 
qualidade, o que contribui para uma maior 
frequência de óbitos por causas mal defini- 
das, sobretudo no interior do Norte e do 
Nordeste. Para evitar grandes subesti- 
mativas nas taxas de mortalidade por cirrose 
hepática, as populacóes utilizadas para os 
seus cálculos correspondern àquelas mferi- 
das para os municípios com notifica@o re- 
gular. Mesmo assim, dada a questáo de 
óbitos por causas mal definidas, é possível 
que as taxas apresentem subestimativa, 
sobretudo no Norte e talvez no estado do 
Mato Grosso (regiáo Centro-Oeste), tendo em 
vista a elevada preval&wia da hepatite pelo 
vírus em toda a área da hacia amazônica,3 ou 
seja, muitas mortes sem assistência médica, 
incluídas entre as causas mal definidas, 
podem ter sido por cirrose hepática. 

A tendência à estabiliza@0 das curvas 
etárias de mortalidade pela cirrose hepática 

a partir dos 60 anos, sexo masculino (figura 
2) sugere forte predomínio da cirrose de 
etiologia alcoólica, a excegáo da regiáo Nor- 
te. Este tipo de curva de mortalidade é 
comum na cirrose alcoólica pelo seu pior 
prognóstico, em termos de sobrevida, 
quando comparado as cirroses de outras 
etiologias (5, 6). 0 predomínio da cirrose 
alcoólica nos homens respalda-se também 
nas elevadas prevalências de alcoolismo 
neste sexo (1, 7, 16), nas frequências de 
cirrose alcoólica entre pacientes de servicos 
médicos e pela men@io do alcoolismo nos 
casos de morte por cirrose hepática em 
estudos com metodologias que utilizaram 
diversas fontes de informagáo para vali- 
dacáo dos conteúdos dos certificados de óbi- 
to (3. 

No caso dos homens da região Norte, 
a curva etária totalmente ascendente aponta 
para uma possível concomitancia com urna 
outra etiologia importante para a cirrose. A 
explica@0 mais provável é a co-participa@0 
do víms B e/ou C da hepatite, ou do B e 
do delta, todos predominantes na hacia 
amazônica (8, 17) e que poderiam atuar 
em sinergismo com o álcool. A curva de 
mortalidade observada para os homens do 
norte e para as mulheres de todas a 
regióes brasileiras diferem das americanas 
e assemelham-se as observadas para ambos 
os sexos entre japoneses, tambén explicadas 
entre eles pelo sinergismo entre álcool e 
vírus para os homens e pelo predommio da 
cirrose náo alcoólica (em geral de etiologia 
viral) nas mulheres (6). Erlinger e Benhamou 
referem as cirroses pelos vírus B e pelo C da 
hepatite como a segunda causa de cirrose, 
mas náo fazem men@o ao sexo (7). 

Os inquéritos sorológicos para as 
hepatites por vírus, realizados em várias 
pequenas localidades da hacia amazônica 

3 “Bach” amazônica não deve ser confundida com “regiáo” 
amazônica ou “floresta” amazônica. A”bacia” amazônica 
conesponde às regióes (náo politicamente definidas, mas 
hidrogeograficamente definidas) cujas terras encontram- 
se banhadas/cortadas pelo rio Amazonas e por todos os 
seus afluentes principais e secundários. No Brasil, a “hacia” 
amazônica engloba a qião Norte e parte da região Centm- 
Oeste. 117 



TABELA 4. Anos produtivos de vida perdidos (APVP) por mortalidade precoce pela cirrose 
hepática em diferentes regióes brasileiras, 1989 

Reaióes 

Idade sexo Norte Nordeste Sudeste Sul C-Oeste Todas 

Masculino n=253 n=l200 n=4647 n=1152 n=241 n=7493 
Feminino n=61 n=246 n=927 n=220 n=45 n=l499 

20-29 Masculino 1050 2520 8715 1995 315 14595 
Feminino 525 735 2380 420 210 4270 

30-39 Masculino 1800 7850 31150 5825 1575 48200 
Feminino 450 1175 5900 1075 275 8875 

40-49 Masculino 1320 6885 24405 6600 1305 40485 
Feminino 150 1365 4560 1305 240 7620 

50-59 Masculino 315 1785 7625 2110 410 12245 
Feminino 90 435 1595 390 60 2570 

Total Masculino 4485 19040 71895 16530 3605 ll5525 
Feminino 1215 3710 14435 3190 785 23335 

Média de Masculino 17,73 i5,87 15,47 14,35 14,96 15,42 
APVP Feminino 19,92 i 5,0a 15,60 í4,50 17,44 15,57 

Diferenca Masculino 3,38 1,52 1,12 0,61 
das médias* Feminino 5,42 0,58 1,07 2,94 

* Diferenca das médias de APVP de homens e mulheres de cada região em relacáo às da regiáo Su¡. 

FIGURA 4. Médias de anos produtivos de vida perdidos por mortalidade 
precoce (20-50 anos) por cirrose hepática em ambos os sexos nas regióes 
do Brasil, 1989 
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mostraram que, em muitas delas, as preva- 
lências de soropositividade alcancaram 
quase 100% da popula@io para um ou mais 
tipos de vírus da hepatite (8). Além disso, a 
mortalidade proporcional pela hepatite por 
vírus na regiáo Norte do Brasil, a partir dos 
20 anos, chega a ser, para os homens, 153 
vezes maior que no Sudeste (região com 
menor mortalidade proporcional pela cau- 
sa) e, para as mulheres, 5,7 vezes maior. As 
razóes observadas entre as propor@es para 
a regiáo Norte diferenciarn-se bastante 
daquelas observadas para as demais regióes. 
Constata-se também que, entre as doengas 
infecciosas e parasitarias, a mortalidade pro- 
porcional pela hepatite por vírrrs é muito 
maior entre homens e mulheres do Norte 
(anexo 2). Portanto, existem evidencias 
epidemiológicas importantes que suportam 
a hipótese da forte participacao ou co- 
participa@0 do vírrrs B e/ou C da hepatite 
na determina@io da mortalidade pela cirrose 
hepática, pelo menos no Norte do Brasil. 
Para esta região náo existem dados popu- 
lacionais sobre a prevalência do alcoolismo 
de modo a permitir runa melhor discussão 
sobre a diferenca encontrada em relacão as 
demas regióes. 

Os dados brasileiros sobre o alco- 
olismo mostram elevada prevalência entre 
homens do Sudeste (la), os quais apre- 
sentam o maior coeficiente bruto de morta- 
lidade por cirrose hepática, apesar do polo 
vinícola do país estar situado na região Sul. 
Por outro lado, o México detém a mais ele- 
vada taxa de mortalidade por cirrose hepá- 
tica na América Latina, apesar de ocupar o 
sexto lugar em consumo per capita de álcool 
dentre 15 países com dados disponíveis. 0 
Chile, que é um país vinícola, ocupa 0 se- 
gundo lugar em mortalidade e é o quinto 
em consumo de álcool, enquanto a Argenti- 
na, também produtora de vinho, tem o 
maior consumo de álcool e a menor taxa de 
mortalidade por cirrose hepática. 0 Brasil 
ocupa a décima posi@ío (1) em consumo de 
álcool. México e Chile já apresentavam as 
mais elevadas laxas de mortalidade por 
cirrose hepática desde o início da década de 
1960 (5), mas em ambos, as prevalencias de 

alcoolismo sao muito inferiores às obtidas 
nas cidades brasileiras de Sáo Paulo, 
(Sudeste) (28) e Porto Alegre, (Sul) (19) em 
estudo multicêntrico internacional relativa- 
mente recente (1987) com a mesma metodo- 
logia (1). 

As possíveis discordancias entre as 
magnitudes das taxas de mortalidade por 
cirrose hepática e as frequências de alco- 
olismo nas popula@es e/ou suas relacóes 
com a presenta local ou regional de in- 
dústrias vinícolas decorrem da diversidade 
dos objetivos e dos métodos das investi- 
gacóes. Estas, em muitos casos, estudaram 
apenas um dos enfoques mencionados. 
AZém do mais, em algumas delas, os dados 
sao grupais e, em outras, individuais. 
Acrescente-se a isto as dificuldades na 
determina@0 dos critérios operacionais 
para dicotomizacáo da presenqa/ausência 
de alcoolismo.4 

A predominancia dos óbitos por 
cirrose hepática abaixo dos 60 anos deter- 
minou uma perda de 138 860 anos de vida 
produtiva por mortalidade precoce por 
cirrose hepática para homens e mulheres 
brasileiros. Esta perda pode ser considera- 
da elevada se comparada à perda de anos 
potenciais de vida produtiva em 1990 nos 
Estados Unidos pela mesma causa, mesmo 
se naquele país o excesso de anos perdidos 
em rela@io ao Brasil foi de 83 965 anos, pois 
os cálculos para o Brasil foram efetuados 54 
para idades entre 20 e 59 anos, enquanto 2 
para os Estados Unidos foram efetuados 
para todas as idades abaixo dos 65 anos (3). 

2 
z 

Náo pretendemos determinar pos- 
síveis significâncias estatisticas entre as 3 

z 
diferencas das médias de APVJ?, quer nas 
comparacóes regionais, quer nas de genero. 

‘$ 

Tais perdas recaem sobre a economia do % 
país, especificamente sobre as economias 
regionais, com elevado ônus para a família 

8 

e para a sociedade. Estas mortes acarretam 2 
perdas na forca de trabalho de modo geral u 

. 
e da máo de obra qualificada em particular, 

$ Q2 
r-l 

4 Lessa 1. Investiga~ão epidemiológica e donqas cr&icas náo 
transmissíveis [capítulo de limo em editoracáo]. 119 



pagamento prematuro de pensóes aos 
dependentes (em média 15,5 anos antes do 
esperado), perda da qualidade de vida dos 
dependentes, incluindo-se a educa@0 de 
menores dependentes, entre tantas outras 
possíveis desvantagens sociais. 

Vale lembrar que a maioria das mortes 
prematuras por cirrose hepática sáo atri- 
buídas ao alcoolismo, considerado fator de 
risco relacionado com o estilo de vida, 
provavelmente mediado por interacóes en- 
tre a hereditariedade de defeitos metabólicos 
(relacionados a enzimas) e/ou de outras 
anormalidades biológicas e por fatores do 
ambiente psico-social e cultural (20-22). No 
Brasil, apesar das taxas de alcoolismo serem 
elevadas, criando urna situacão de difícil 
tratamento e reabilitac$ío social, estratégias 
populacionais (educacáo para a saúde cen- 
trada no estilo de vida e mudangas de 
atitudes e de comportamentos) podem ser 
adotadas em idades precoces, visando sua 
prever@0 primordial ou mesmo primária? 
Os benefícios atingiriam outras doencas 
crônicas associadas ao consumo excessivo 
de álcool e com maior impacto social do 
que a própria cirrose hepática, como a 
hipertensáo arterial e as doenqas cerebro- 
vasculares, o diabetes secundário ao alco- 
olismo, a pancreatite, e as doencas relacio- 
nadas à esfera psíquica. 

Quanto à prever@0 da cirrose hepá- 
tica decorrente da infeccão pelo vírus B da 
hepatite, existem grupos de risco definidos 
para imuniza~áo específica, mas já se reco- 
menda a vacinacáo sistemática de criangas, 
visando a quebra da cadeia de transmissáo 
da doenca (3). No caso das popula@es de 
várias localidades da hacia amazônica, a 
situacáo parece particularmente grave, dada 
a elevada prevalencia da soropositividade 
para diversos tipos de vírus da hepatite e 
das dificuldades geográficas de acesso as 
mesmas, entre outras. 

5 Por prevencáo primordial entende-se o impedimento da 
aquisicáo do fator de risco (alcoolismo) para a cirrose 
hepática. Por prevencão primária entende-se a remocáo 
do fator de risco (alcoolismo) antes que a cirrose hepática 
se instale. 

A preven@o da cirrose hepática rela- 
cionada com os dois prmcipais fatores de 
risco abordados exige grande quantidade de 
recursos financeiros, humanos e materiais, 
difíceis de se conseguir no atual momento 
econômico, político e social do Brasil. 
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ANEXO 1. Algumas características das macro-regiões do Brasil* 

Centro- 
Variáveis Norte Nordeste Sudeste Sul Oeste 

Área em km* 3 858 595 1 548 672 924 935 577 723 1 602 040 
Área da hacia amazônica em km2 3 277 162,6 . . . . . 612 327.0 
No. de estados, 1990 7 9 4 3 3+ 
No. de municípios, 1992 298 1 509 1 432 873 379 
Populacão, 1990 5 034 403 43 094 708 65 883 203 22 899 688 10 393 52 
Densidade demográfica (hab/km2) S&7 22,57 56,31 33,86 4,Ol 
Esperanza de vida ao nascer, decênio 1980 

4,i7 
51,57 63,59 66,98 64,70 

Populacão 60 anos, 1980 (“YO) 6,30 6.44 5.69 4,15 
Taxa de fecundidade (%), 1980 6,45 6.13 3.45 3,63 4,15 
% de leitos hospitalares por 

1000 habitantes, 1990, em 
rela$io ao parâmetro da OMSt até 75 50alOO 50a>lOO 50alOO 50a>lOO 

Obitos CID 780-799s O-10% 3 estados . . 2 estados 1 estado 1 estado 
ll-25% . . . . . 2 estados 2 estados 2 estados 
26-50% 3 estados 5 estados . . . . . 

51-l 00% 1 estado 4 estados . . . . . . . 
Mortal. doerqas propor. por 10,3 770 496 379 40 
infec. parasitárias, % 
Pop. economicamente ativa (2 10 anos) 3 756 595 31 614 528 52 390 826 17 920 057 7 947 147 
Taxa de analfabetismo, adultos 
15 anos (%): 

Brancos 82 28,6 ll,5 
Pretos 14,0 49,7 

ZO 

16:3 

% 

2319 
33,2 

Pardos 12,8 38.8 20,5 

* Fonfe: Fíeferencla 12. 
t Nesta regia6 situa-se o DWito Federal (Brasilia, capital do país). 
* 5 Ieitos/lOOO habitantes (lOO%)=parâmetro da OMS; muitas capitais brasileiras têm paràmetro > 100%. 
5 Óbitos por causas mal definidas. A maioria das capitais têm propor@es mito baixas ou baixas por este grupo de causas. 
Dbs Não foi possivel obter informa@0 sobre renda per cápita para cada regiáo. Sabe-se que existe urna grande d¡ferenFa entre as regiões Sul 
e Sudeste e as demais; o Nordeste tem a menor renda per cápita do país. 



ANEXO 2. Mortalidade proporcional pelas hepatites virais em 
relat$fo a todas as causas de morte* e em rela@o às doengas 
infecciosas e parasitárias, nas regióes do Brasil, 1989 

Regido Sexo MP RMPt MP relisDI~ RMP 

Norte Masculino 
Feminino 

Nordeste Masculino 
Feminino 

Sudeste Masculino 
Feminino 

Sul Masculino 
Feminino 

C-Oeste Masculino 
Feminino 

0,74 12,3 871 0,57 577 7,3 ;:i 

0,ll 197 12 
0,17 

::: 
237 120 

0,06 . . . 0,l . . ::i ::: 

0,12 2,o 42 390 
0,13 193 4!7 187 

0,15 23 ::2 133 
O,l 1,o 084 

Fonkdados brutos da referência 77. Cálculos efetuados por IL. 
* Exceto as mal definidas. 
+ Razáo da mortalidade orooorcional Delas heoatites virais oara cada sexo e cada reoiáo 

em rela@o ao Sudeste (menores valores). 
* Mortalidade proporcional pela hepatite vira1 em relacáo às doencas infecciosas e 

parasitárias. 
5 Razáo da mortalidade proporcional para cada sexo e para cada regiáo pela hepatite 

vira1 em relacáo às doencas infecciosas e parasitárias. 

ABSTRAm 

Cirrhosis of the liver in Brazik 
mortality and pmductive years 
of life lost pxematuwly 

This descriptive study was done using 
official data on mortality from cirrhosis of the 
liver for the year 1989. Its objectives were: (a) 
to describe mortality from cirrhosis of the liver 
in Brazilian adults; (b) to estimate the produc- 
tive years of life lost (PYLL) prematurely (be- 
tween 20 and 59 years of age) from this cause; 
and (c) to identify any regional differences in 
mortality or PYLL. 

The crude data were adjusted by age and 
sex, using the 1980 population of Brazil as the 
standard. Calculation of PYLL was based on 
the formula of Romeder and McWhinnie for 
years of potential life lost, modified by the 
author to express productive years of life lost. 

The crude death rates were higher in the 
Southeast and North, and in all regions they 
were higher in males, the countrywide male/ 
female ratio being 4.5. Mortality rates among 
males varied from 14.37 per 100 000 in the Cen- 
ter-West to 35.86 per 100 000 in the Southeast; 
for females the rates ranged from 3.49 to 8.5 

per 100 000 in the Center-West and North, re- 
spective@ The mortality curves by age for men 
showed a decline or stabilization after age 60, 
except in the North. For men in that region, 
the curve continued to rise, and the rate 
reached 86.37 per 100 000 after age 70. The 
curves for women also rose, most markedly in 
the North and Northeast. The age-adjusted 
rates showed a reduction for women in the 
Southeast, while rates in the North remained 
higher. Mortality from cirrhosis of the liver 
accounted for 48.7% of deaths from disorders 
of the digestive system among men and 24.1% 
among women. 

Of the 138 860 PYLL from cirrhosis of 
the liver in 1989,83.2% wem lost among males, 
while the average for the country, around 15.5 
years, was similar for both sexes. However, the 
average PYLL for men and women in the 
North and women in the Center-West was 
much higher than in the other regions. 

The data suggest that cirrhosis of the 
liver among men in all the regions, except the 
North, is probably attributable to alcoholism. 
Among males from the North, there is strong 
evidente that cirrhosis with a viral etiology 
(hepatitis B and C virus) also exists. For 
women, the evidente suggests that cirrhosis 
of vira1 etiology predominates. 


