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O cerne da questão Repensando a prevenção de doença cardiovascular

Sobre o 
relatório 

O cerne da questão: repensando a prevenção de doença cardiovascular é um 
relatório da Economist Intelligence Unit, patrocinado pela AstraZeneca. 
O relatório investiga os desafios em saúde causados pela doença 
cardiovascular (DCV) nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
e examina a necessidade de assumir uma nova perspectiva em relação 
à prevenção. O relatório foca diversos pontos-chave de discussão e 
observa de forma ampla as questões de aplicação geral. Devido ao escopo 
da doença, juntamente com inúmeros problemas de natureza local em 
várias regiões e países, o relatório não deve ser considerado um estudo 
conclusivo ou completo sobre todo o panorama da prevenção.      

Os resultados deste relatório técnico são baseados em pesquisa 
documental e entrevistas realizadas com diversos especialistas da área de 
cuidados com a saúde. Bazian, uma empresa da Economist Intelligence 
Unit especializada em cuidados com a saúde baseados em provas, 
contribuiu com a pesquisa documental através de buscas focalizadas e 
sistemáticas nos bancos de dados médicos, incluindo a Medline, Embase e 
DARE, e através de mapeamento de citações usando o Google Scholar.
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Sumário 
executivo

As doenças cardiovasculares (DCVs) são as maiores 
causadoras de mortes no mundo. Elas foram responsáveis 
por 30% dos óbitos no mundo todo em 2010, custando 
cerca de mais de 850 bilhões de dólares. As DCVs estão 
cada vez mais chamando atenção, juntamente com 
outras doenças não comunicáveis (DNCs). Em setembro 
de 2011 houve um seminário das Nações Unidas sobre 
estas doenças e no início deste ano a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) lançou um plano de ação para ajudar a 
abordar tais doenças. 

Apesar do reconhecimento deste problema, tudo indica 
que ele vai piorar antes de melhorar. Um ou mais fatores 
de risco que contribuem para tais doenças são o aumento 
ou crescimento de casos de pressão alta, obesidade, 
tabagismo e consumo excessivo de sal, em várias partes do 
mundo. Além disto, a população idosa e as consequências 
típicas do desenvolvimento econômico, tais como 
urbanização, acrescentaram riscos.  

Da mesma forma, a grande maioria dos casos de DCVs são 
preveníveis. Logo, o pouco uso ou o efeito insuficiente 
das intervenções se torna difícil de compreender.  Logo, 
esta pesquisa faz considerações sobre o escopo do desafio 
mundial das doenças cardiovasculares e sobre como a 
prevenção está evoluindo para abordar tal problema.

As descobertas principais do relatório são:

As doenças cardiovasculares são atualmente uma 
epidemia mundial e afetam cada vez mais os pobres. 
As DCVs permanecem como a principal causa de morte 
nos países desenvolvidos, sendo responsáveis por 43% 

de todos os óbitos em 2010. É um número menor do que 
os 48% de 20 anos atrás, embora o envelhecimento da 
população e a obesidade possam criar um obstáculo 
ao progresso futuro. Enquanto isto, nos países em 
desenvolvimento, a tendência é certamente de aumento 
deste número. A carga geral permanece menor do que 
nos países desenvolvidos, causando 25% do total de 
óbitos, mas os indicadores apontam para um crescimento 
da doença, já que as taxas de tabagismo permanecem 
altas e os hábitos alimentares nada saudáveis da cultura 
ocidental estão sendo cada vez mais adotados. Uma 
característica comum da doença em todo o mundo é o 
impacto desproporcional que ela causa nas pessoas de 
grupos socioeconômicos menos privilegiados.

A prevenção poderia reduzir bastante a disseminação 
das DCVs, mas ela é muito pouco usada.  Taxas de 
tabagismo reduzidas, uma dieta melhor e outros esforços 
básicos de prevenção foram responsáveis por pelo menos 
metade da redução de DCV nos países desenvolvidos nas 
últimas décadas.  O acréscimo de medidas secundárias 
de prevenção significa que uma grande maioria das 
doenças cardiovasculares são evitáveis. Mas a prevenção é 
pouco usada. Os governos dedicam apenas uma pequena 
proporção dos gastos em saúde com prevenção de doenças 
de qualquer tipo, apenas 3% nos países desenvolvidos; 
as pessoas estão adotando estilos de vida que causam 
consequências negativas para a saúde; os médicos não 
estão prescrevendo remédios que reduzem os riscos para 
muitas pessoas que poderiam se beneficiar deles; e mesmo 
quando tais prescrições existem, a maioria dos pacientes 
com DCV não as seguem.  



4 © The Economist Intelligence Unit Limited 2013

O cerne da questão Repensando a prevenção de doença cardiovascular

As medidas que abrangem toda a população levam a 
resultados importantes, mas requerem competência 
política para serem bem sucedidas.  Dar aconselhamento 
individual direcionado a um estilo de vida mais saudável 
resulta em pouco retorno de investimento.  Tomar medidas 
para reduzir os riscos de DCVs em toda a população, 
através de campanhas educativas e reguladoras em massa, 
pode surtir efeitos imediatos e abrangentes.  Proibir fumar 
em locais públicos, por exemplo, normalmente reduz 
ataques cardíacos na população afetada em 13% em um 
ano. Mesmo assim, usar o poder do governo para reforçar 
até mesmo mudanças positivas no estilo de vida é uma 
ação altamente política, o que pode causar forte oposição, 
tal como a que causou o insucesso da "taxa gorda" da 
Dinamarca em 2011.  Estas medidas podem ser eficazes se 
a população tiver sido conquistada, mas não há um atalho 
para o trabalho demorado e moroso de mudar o coração e 
a mente das pessoas.

O papel dos profissionais de saúde precisa mudar. O 
tamanho da epidemia das DCVs é tão grande que um 
sistema de saúde centrado no médico não será capaz 
de suportar. Serão necessárias uma ênfase maior nos 
cuidados básicos e maneiras inovadoras para enfermeiros 
e pessoal de apoio prover serviços preventivos.  Enquanto 
isto, dar aos pacientes um papel mais importante no 
cuidado da sua própria saúde pode ajudar a melhorar a 
adesão ao tratamento e as taxas de mudança no estilo de 
vida, em alguns casos. A disseminação da tecnologia para 
os consumidores, que lhes permite monitorar a pressão 
sanguínea ou até mesmo fazer eletrocardiogramas, 
oferece a possibilidade de dar aos pacientes um papel 
ainda maior, mas os profissionais em saúde não se sentem 
confortáveis em dar muita voz aos pacientes.

Uma comunidade em expansão das partes interessadas 
em DCVs deveria procurar uma maior colaboração. Um 
número crescente das partes interessadas está envolvido 
na prevenção de DCVs, dividindo a carga com governos e 
transformando a visão médica acerca da doença em algo 
mais socialmente amplo. Os esforços de coordenação entre 
estes grupos estão aumentando, desde organizações não-
governamentais (ONGs) dedicadas a combater as DCVs, 
o câncer, o diabetes e a tuberculose, até cada órgão do 
governo que está trabalhando para a saúde da população, 
e não apenas o Ministério da Saúde. Esta coordenação será 
impulsionada pelo plano de ação da OMS para as doenças 
não comunicáveis (DNCs), em nível internacional. Uma 
maior colaboração vinda de diferentes setores e grupos 
interessados deve ser encorajada, tal como a iniciativa 
Milhões de Corações dos EUA. 

A colaboração funciona quando as iniciativas das 
partes interessadas estão alinhadas. A prevenção 
frequentemente falha porque não se alinha a interesses 
existentes: os políticos enxergam maiores benefícios 
em gastos visíveis com hospitais; os sistemas de saúde 
premiam os profissionais da área por tratarem as doenças, 
e não por impedi-las de começar; as ONGs que combatem 
doenças similares competem entre si pelo mesmo 
financiamento. O famoso projeto da Carélia do Norte, 
na Finlândia, sugere que um melhor alinhamento de 
interesses é crucial para uma abordagem "multissetorial" 
bem sucedida.  Isto inclui os negócios. Ao encontrar 
uma maneira comercialmente viável para a indústria 
alimentícia reduzir o sal nos produtos se diminuir a média 
da pressão sanguínea na Finlândia. Isto é vital quando 
cerca de 80% do consumo de sal na Europa origina-se no 
sódio colocado pela indústria alimentícia. 
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Introdução
Uma doença para todas as 

idades

DCV tem sido uma grande preocupação em países 
desenvolvidos desde a metade do século 20. 
Mais recentemente, a carga da doença aumentou 
rapidamente nos países desenvolvidos, fazendo 
com que ela se tornasse um problema mundial 
e ocupasse o topo da lista das causas de morte 
no mundo todo. A DCV foi responsável por 30% 
de todas as mortes em 2010, comparados com 
25% em 1990, de acordo com o estudo sobre a 
Carga Global da Doença feito pela OMS, publicado 
no início deste ano. Dados sobre doenças 

específicas, ao invés de categorias de doença, 
mostram um resultado similar. Em 2010, a 
cardiopatia isquêmica e a doença cerebrovascular 
foram as duas grandes causas de morte — como 
foram em 1990. 

A perda humana resultou em um grande prejuízo 
econômico. Uma pesquisa feita pela Escola de 
Saúde Pública de Harvard, juntamente com o 
Fórum Econômico Mundial, calculou o custo 
global em US$863 bilhões em 2010, com projeção 

Tabela 1: Maiores causadores de morte no mundo - DCV continua no topo (e em segundo lugar)
Mudança nas 10 causas principais de morte em nível global (2008 - 2011)

1 DE Bloom et al., The Global 
Economic Burden of Non-
communicable Diseases, 
2011.

“A doença 
cardiovascular é a 

epidemia dominante 
do século 21.”

Dr. Srinath Reddy, 
presidente da 

Federação Mundial 
do Coração

Total de óbitos 
(milhões)*

(2008)

Classificação

(2008)

Classificação

(2011)

Total de óbitos 
(milhões)*

(2011)
Doença ou lesão

Cardiopatia isquêmica  7,25 1 1 7,02

Doença cerebrovascular 6,15 2 2 6,25

Infecções nas vias respiratórias inferiores 3,46 3 3 3,20

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 3,28 4 4 2,97

Doenças diarreicas 2,46 5 5 1,89

HIV/AIDS 1,78 6 6 1,59

Câncer do pulmão 1,39 7 7 1,48

Diabetes mellitus 1,26 8 8 1,39

Lesões por acidente rodoviário 1,21 9 9 1,26

Cardiopatia hipertensiva  1,15 10 11 1,06

Complicações de partos prematuros  1,00 13 10 1,17

*Estimativas de 2011 da Estatísticas de Saúde Mundiais (Global Health Estimates) comparadas com as estimativas anteriores da OMS sobre 
causas de morte (CDM) para 2008.

Fonte: Organização Mundial de Saúde.
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para atingir US$1 trilhão até 20251.  Estimativas 
individuais do custo anual total da DCV para as 
economias dos EUA e da Europa para o mesmo 
período chegaram a US$290 bilhões e US$273 
bilhões, respectivamente (ou cerca de 2% do 
PIB nos dois casos).  “Os governos dos países 
de renda alta, média e baixa estão começando 
a enxergar que as doenças cardiovasculares 
serão um grande fardo econômico,” afirma o Dr. 
Valentin Fuster, diretor do Monte Sinai Coração 
e Centro Médico Monte Sinai, e ex-presidente da 
Federação Mundial do Coração. 

O panorama desta carga global está longe de 
ser completo, principalmente nos países em 
desenvolvimento, onde os dados sobre as taxas 
de mortalidade às vezes não estão disponíveis 
ou apresentam menor diversidade a respeito 
das regiões e do status socioeconômico. 
Mesmo assim, como Dr. Reddy observa: “temos 
o suficiente para saber que é um problema 
enorme.”

Se não cuidarmos, o leque de doenças sob o 
guarda-chuva da DCV (ver Uma apresentação 
sobre a doença cardiovascular) continuará 
resultando em doença debilitante e em morte 
em larga escala. Tal realidade é desnecessária. 
Certas intervenções preventivas já mostraram 
benefícios que são importantes individualmente 
e imensos coletivamente. 

A maioria das pesquisas feitas em países 
desenvolvidos atribui entre 50% e 60% da 

melhoria na mortalidade resultante de doença 
cardíaca coronariana nas últimas décadas à 
redução dos fatores de risco através de métodos 
básicos de prevenção, tais como reduzir o 
tabagismo ou mudar a dieta. As intervenções 
secundárias, tais como prescrição de estatinas, 
aspirina e antiplaquetários para o grupo 
de alto risco, também estão associadas aos 
benefícios. Dr. Stephan Gielen, presidente da 
Associação Europeia de Prevenção e Reabilitação 
Cardiovascular (EACPR), afirma que só as 
estatinas são responsáveis por cerca de um 
terço da diminuição de mortes devido à DCV nos 
últimos 20 anos. 

Para alguns países, alcançar tal sucesso 
através da prevenção será uma necessidade, e 
não uma opção. O professor Walter Ricciardi, 
presidente da Associação de Saúde Pública 
Europeia (ASPE), avisa que se determinados 
países em desenvolvimento não focarem mais 
em prevenção, “eles não terão os recursos para 
cuidar dos doentes que eles terão.” 

Mas, tanto nos países desenvolvidos quanto nos 
em desenvolvimento, há muito espaço para uma 
maior redução de riscos e melhor utilização de 
intervenções médicas com bom custo benefício. 
Como afirma Susanne Løgstrup—diretora da Rede 
Europeia do Coração, uma coligação de fundações 
do coração e organizações de pacientes - “se 
colocarmos em prática o que já sabemos [sobre 
prevenção], nos sairemos de fato muito bem.” 
O professor Joep Perk, presidente do comitê de 
implementação de prevenção cardiovascular da 
EACPR, vai adiante. Após comparar a experiência 
que ele teve na prática da medicina em ambientes 
de baixo e alto risco de DCV, ele concluiu que 
a DCV é “uma doença que simplesmente não 
precisamos ter.”

2 PA Heidenreich et al., 
“Forecasting the future 
of cardiovascular disease 
in the United States,” 
Circulation, 2011; J Leal J 
et al. “Economic Costs,” in 
M Nichols et al., European 
Cardiovascular Disease 
Statistics, 2012.

3 Para uma descrição de 
alguns destes estudos, 
ver Michael Kelly e Simon 
Capewell, “Relative 
contributions of changes in 
risk factors and treatment 
to the reduction in coronary 
heart disease mortality”, 
NHS Health Development 
Agency Briefing Paper, 
2004. Ver também, ES 
Ford e Simon Capewell, 
“Proportion of the decline 
in cardiovascular mortality 
disease due to prevention 
versus treatment: public 
health versus clinical care”, 
Annual Review of Public 
Health, 2011.
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O termo “doença cardiovascular” abrange um leque de doenças que afetam o coração e o sistema 
circulatório. Seguindo a terminologia do estudo da Carga Global da Doença, as duas mais comuns 
são:

cardiopatia isquêmica: também conhecida como doença coronariana, ocorre geralmente devido ao 
acúmulo de gordura no sistema circulatório, impedindo o fluxo sanguíneo (arteriosclerose). Pode 
levar à angina e/ou infarto (os dois termos são às vezes referidos coletivamente como síndrome 
coronariana aguda).

Doença cerebrovascular: envolve disfunções no suprimento de sangue para o cérebro, normalmente 
originado de um dano no sistema circulatório causado por hipertensão (pressão sanguínea alta) ou 
obstruções devido ao acúmulo de gordura. Pode levar ao derrame. 

As doenças menos comuns incluem:

Cardiopatia hipertensiva: cardiopatia resultante do dano no sistema circulatório devido à 
hipertensão. Como a pressão alta também pode contribuir para a cardiopatia isquêmica, o impacto 
real desta doença pode ser subestimado.

Cardiomiopatia e miocardite: inflamação no coração devido a infecções causadas por vírus, 
bactérias ou fungos.

Doença cardíaca reumática: doença cardíaca adquirida devido ao dano no coração, resultante de 
febre reumática, tipicamente fibrose da valva mitral.  Esta é a doença cardíaca mais comumente 
adquirida em crianças em muitos países em desenvolvimento. 

Fibrilação atrial ou arritmia: sinais elétricos irregulares originados no cérebro impedem a 
habilidade de o coração contrair-se de forma coordenada e, assim, bombear sangue suficiente. Pode 
surgir devido ao estilo de vida, mas também devido a infecções ou determinados remédios.

Aneurisma da aorta: alargamento da aorta, o qual pode levar à ruptura da mesma e, normalmente, 
à morte súbita. As causas são incertas, mas podem estar ligadas ao tabagismo, hipertensão, outra 
doença cardíaca ou fatores genéticos.

Uma apresentação sobre a doença cardiovascular 
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Riscos desenvolvidos e em 
desenvolvimento1

Apesar de a DCV ser mundial, ela afeta os países e regiões 
de forma diferente. Os países desenvolvidos sempre 
foram os mais afetados: doença coronariana e derrame 
permanecem como as principais causas de morte em todos 
os países com alta renda no mundo. Os países mais ricos 
observaram um progresso, mas a doença continua a ser um 
grande problema: DCV foi responsável por 43% das mortes 
nos países desenvolvidos em 2010, abaixo dos 48% em 
1990, de acordo com o estudo da Carga Global da Doença. 

Gráfico 1: Globalização da doença cardiovascular

As causas de mortes por doenças cardiovasculares e doenças do aparelho circulatório -1990 vs 2010 
(ambos os sexos, todas as idades)
(% do total de mortes)

Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde (IHME).

América do Norte

Argentina, Chile
e Uruguai

África 
Subsariana

Norte da África e
Oriente Médio

Sul da Ásia
Sudeste Asiático
e Leste da Ásia

Australásia

Japão

Europa 
Ocidental

Europa Central,
Europa Oriental,

E Ásia Central

América Latina (norte)
e Caribe

9%7%

58%55%

42%

43% 36%

43% 36%

43% 36%

43% 36%

43% 36%

35%

31%
20%12%

25%

Regiões de baixa / média renda
Regiões de alta renda

1990 2010

26%28%

Dr. James Morrow, clínico geral na área rural da Inglaterra 
observa que “a doença cardiovascular é uma grande parte 
do meu trabalho diário. Ela é no mínimo uma doença em 
30% a 40% das pessoas que trato. Em 20 anos, temos visto 
menos casos de doenças agudas, mas o número de pessoas 
que convivem com doenças de longo prazo aumentou."

O número de pessoas que convivem com a doença, ao invés 
de terem morrido por causa dela, poderia aumentar, já que 

Até 2030, a doença 
cardiovascular será 

responsável por uma 
proporção maior de 

mortes nos países de 
renda média e baixa 
do que nos de renda 

alta.

Estimativa de Saúde 
Mundial da OMS, 

2013 
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a tendência ao envelhecimento da população continua.  
A população idosa não aumenta necessariamente as taxas 
gerais de DCVs - os países desenvolvidos conseguiram 
diminuir sua carga de DCV nas últimas décadas, mesmo 
quando houve o processo de envelhecimento demográfico 
- mas tal população multiplicará o impacto de outros 
fatores de risco. Fora da África, a proporção dos que 
estão acima dos 60 está aumentando rapidamente, mas 
a tendência é mais nítida nos países desenvolvidos: as 
Nações Unidas espera que a proporção nesta faixa etária 
cresça de 22% a 30% entre 2010 e 2035. Os números 
equivalentes para os países em desenvolvimento são 9% e 
16%, embora haja alguns valores extremos. Na China, por 
exemplo, a proporção acima de 60 anos crescerá de 12% a 
27% durante estes anos.  

Os países em desenvolvimento enfrentam um desafio 
diferente. Tradicionalmente, a carga de DCV deles tem 
sido insignificante e se mantém abaixo daquela dos países 
de alta renda. No entanto, a carga está numa trajetória 
crescente. O número total de mortes causadas por DCVs 
aumentou em 13% nos países em desenvolvimento nas 
duas últimas décadas. 

As DCVs causaram um quarto de todas as mortes em 2010, 
comparadas com 18% em 1990. Olhando para o futuro, 
as mortes devido a DCV serão mais comuns em países com 
renda baixa e média do que nos de renda alta até 2030, 
de acordo com as projeções da OMS. Parte desta mudança 
relativa reflete uma queda notável de 40% na taxa de 
mortalidade resultante de doenças comunicáveis nos 
países em desenvolvimento, entre 1990 e 2010. 

O peso crescente é mais visível nos gigantes demográficos 
da Ásia, onde a carga da doença está chegando à dos EUA 
e da Europa Ocidental (ver a Tabela 2). Olhando de forma 
mais abrangente, a doença coronariana e o derrame são 
duas das causas mais frequentes de mortes em cada região 
do mundo, fora da África. Não que aquele continente 
esteja isento. Como o Dr. Reddy ressalta, “quando você 
olha as taxas de mortalidade padronizadas pela faixa 
etária [causadas por DCV], a África localizada logo abaixo 
do Saara e o Oriente Médio tiveram as maiores taxas.” 

Além das taxas de mortalidade divergentes, o impacto 
da DCV está sendo sentido de forma diferente nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos EUA e na 
Europa, o desafio da DCV surgiu com o tempo, permitindo 
que os sistemas de saúde tivessem décadas para se 
ajustarem, afirma o Dr. Shanthi Mendis, diretor ad interim, 
gestão de doenças não comunicáveis da OMS. 

Ao contrário, seu advento nos países em desenvolvimento 
tem sido rápido, deixando-os com sistemas de saúde mal 
desenvolvidos e competindo prioridades "sem estarem 
preparados para enfrentar o desafio,” de acordo com o Dr. 
Mendis. Além disto, o aumento está atingindo os jovens de 
forma mais intensa nos países em desenvolvimento. O Dr. 
Reddy observa que “90% das mortes por DCVs no mundo 
todo entre a população com menos de 60 anos acontece 
nos países de renda baixa ou média. Isto é uma carga 
enorme de mortalidade precoce e traz consequências 
imensas para o desenvolvimento nacional.” 

Uma área de convergência global, porém, é a mudança 
crescente da carga da doença sobre os mais pobres. O 
gradiente social que o risco de DCV segue nos países 
desenvolvidos, onde os menos ricos estão mais propensos 
a desenvolverem a doença, já foi reconhecido há tempos 
pelos pesquisadores e pode estar piorando em alguns4.  
Os países em desenvolvimento também estão vendo uma 
mudança. Beatriz Champagne, diretora executiva da 
Fundação Interamericana do Coração, observa que para 
a América Latina “o aumento mais acentuado de doenças 
cardíacas está entre as pessoas mais pobres,” resultante da 
falta de acesso aos tratamentos e às medidas preventivas. 
O Dr. Reddy acrescenta que isto também ocorre em outros 
países em desenvolvimento, constituindo-se num desafio 
substancial de igualdade.

Tabela 2: países emergentes estão se aproximando dos 
EUA e Europa
Taxas de mortalidade por 100.000 habitantes causadas por doenças 

cardiovasculares

1990 2010 % mudança

Europa ocidental 458,48 366,79 -20

Estados Unidos 391,26 303,19 -23

Brasil 179,92 206,03 15

Rússia 633,85 830,77 31

Índia 139,20 171,07 23

China 189,87 233,70 23

Fonte: OMS Estudo sobre Carga Global da Doença, 2013.

4 See, for example, Pearson-
Stuttard J et al., “Recent 
UK trends in the unequal 
burden of coronary heart 
disease,” Heart, 2012.
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Pagando por um estilo de vida ocidental 

As causas do crescimento rápido das DCVs nos países 
em desenvolvimento e sua prevalência nos países 
desenvolvidos não são um mistério. O Dr. Lixin Jiang, 
do Centro Nacional de Doenças Cardiovasculares em 
Pequim, facilmente cita uma lista bem conhecida para 
explicar o crescimento das DCVs na China: “a prevalência 
crescente de tabagismo, hipertensão, colesterol alto, 
diabetes, obesidade, atividade física inadequada, mal 
nutrição, poluição do ar e envelhecimento da população.” 
Os detalhes variam pouco na geografia - o consumo de 
sal tem mais impacto em alguns lugares, o tabagismo em 
outros - mas os mesmos riscos explicam a maioria das 
doenças cardiovasculares.

Os dados sobre estes perigos ainda são escassos em muitos 
países em desenvolvimento, mas os que existem sugerem 
que tais perigos são grandes ou estão em crescimento, ou 
ambos, geralmente. De acordo com a Pesquisa Mundial 
sobre Tabaco entre Adultos, o tabagismo se espalhou, com 
mais de 40% dos homens que fumam regularmente em 
oito dos 14 países de renda baixa ou média estudados na 
pesquisa5.  Outros fatores de risco estão caminhando na 
direção errada, embora os problemas específicos sejam um 
pouco diferentes por regiões.  

A África possui uma das médias mais altas de pressão alta 
do mundo, e, ao contrário dos países em desenvolvimento, 
tem apresentado um crescimento contínuo em ambos 
os sexos desde os anos 19906.  O Dr. Kingsley Akinroye, 
ex-presidente da Rede Africana do Coração, aponta que 
o alto consumo de sal e o declínio nas atividades físicas 
estão ajudando a impulsionar tal tendência. O norte da 
África e o Oriente Médio possuem as maiores medidas da 
circunferência abdominal do mundo. Enquanto isto, o 
índice de massa corporal (IMC) no leste e sul da Ásia tem 
diminuído continuamente7.  Tal fato é particularmente 
alarmante porque o risco elevado de DCV parece 
surgir num IMC mais baixo entre os asiáticos étnicos 
(especialmente os indianos) do que nos outros grupos 
étnicos8.  

 

Os números do IMC e do colesterol sugerem que a mudança 
na dieta, que acompanha o desenvolvimento econômico, 
em especial o consumo de alimentos mais gordurosos 
e alimentos da cultura ocidental, está impulsionando 
o risco.  No entanto, nem todos estes riscos devem-se 
ao comportamento individual. O desenvolvimento 
econômico rápido em muitas economias emergentes 
está causando uma degradação substancial ao meio 
ambiente, juntamente com poluição do ar e poluição 
sonora, tudo isto está associado aos níveis crescentes de 
DCVs. A urbanização, principalmente aquela sem nenhum 
planejamento, comum em economias emergentes, faz com 
que as pessoas estejam em maior contato com tais formas 
de poluição, ao mesmo tempo em que aumenta o stress e 
diminui a atividade física, dois outros fatores de risco das 
DCVs. 

O alcance de alguns destes riscos nos países desenvolvidos 
oferece uma visão do futuro, juntamente com novos riscos 
no horizonte. De acordo com a OCDE, um grupo de estudos 
do mundo rico, mais da metade dos cidadãos dos países 
membros está acima do peso ou obesa.  O obesidade 
normalmente traz consigo o diabetes tipo II, que aumenta 
os risco de DCV. Tais riscos auto-induzidos, principalmente 
aqueles relacionados à obesidade, têm gerado a 
preocupação de que os países desenvolvidos podem até 
observar um reverso nos seus níveis decrescentes de DCV. 

Além disso, há outros perigos associados com o 
desenvolvimento econômico que são menos visíveis e 
óbvios do que a iminente crise da obesidade. O professor 
Perk relata uma preocupante “explosão de distúrbios 
do sono” entre adolescentes na Suécia, pois eles ficam 
se comunicando via dispositivos móveis até tarde da 
noite. “Isto se traduzirá em mais arteriosclerose,” ele 
afirma. Observações parecidas na Austrália sugerem que 
o problema é mais abrangente do que apenas na Suécia. 
À medida que o uso de celulares se espalha nos mercados 
emergentes — com a África atualmente observando taxas 
muito rápidas de crescimento, o problema logo chegará 
aos países em desenvolvimento também.

5 Gary A Giovino et al., 
“Tobacco use in 3 billion 
individuals from 16 
countries: an analysis of 
nationally representative 
cross-sectional household 
surveys,” The Lancet, August 
2012.

6 Goodarz Danaei et al., 
“National, regional, and 
global trends in systolic 
blood pressure since 1980: 
systematic analysis of 
health examination surveys 
and epidemiological studies 
with 786 country-years and 
5.4 million participants,” 
The Lancet, February 2011.

7 Mariel Finucane et al., 
“National, regional, and 
global trends in body-
mass index since 1980: 
systematic analysis of 
health examination surveys 
and epidemiological studies 
with 960 country-years and 
9.1 million participants,” 
The Lancet, February 2011.

8 Farshad Farzadfar et al.,” 
National, regional, and 
global trends in serum total 
cholesterol since 1980: 
systematic analysis of 
health examination surveys 
and epidemiological studies 
with 321 country-years and 
3.0 million participants,” 
The Lancet, February 2011.
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Assumir uma nova perspectiva em 
relação à prevenção2

Os sistemas de saúde nos países desenvolvidos tipicamente 
dedicam apenas cerca de 3% dos gastos em prevenção 
geral e saúde pública, incluindo campanhas de vacinação, 
de acordo com a OCDE e a OMS. Feitos para cuidar de 
doenças agudas, há pouco ou nenhum incentivo financeiro 
nos sistemas de saúde para os médicos dedicarem muito 
tempo à educação em saúde e à prevenção secundária. 
Enquanto isto, o treinamento em tais áreas é tipicamente 
limitado. Em casos extremos, afirma o professor Perk, 
alguns profissionais da área de saúde não enxergam 
a prevenção como seu trabalho porque os incentivos 
econômicos premiam somente o tratamento. Realinhar os 
incentivos está intimamente ligado com vontade política 
e financiamento, embora haja entraves similares nestas 
áreas também. Os líderes políticos normalmente enxergam 
pouca vantagem em promover prevenção. O gasto com 
saúde pode ser popular, mas os políticos preferem gastos 
que resultam em impactos rápidos e visíveis, como um 
novo hospital. 

O ambiente político para a prevenção de DCV melhorou 
nos últimos anos. Esforços internacionais, principalmente 
o Reunião de Alto Nível sobre Doenças Não Comunicáveis 
das Nações Unidas, ocorrida em setembro de 2011, várias 
reuniões da ONU para implementar a declaração política 
do encontro, e o Plano de Ação Global para as DNCs, da 
OMS, adotada pela Assembleia Mundial de Saúde em 
maio de 2013, com certeza aumentaram a visibilidade da 
prevenção. Além disto, várias intervenções comprovadas 
e de bom custo benefício, feitas pelo sistema de saúde, 
existem para prevenir a DCV, como descrito no Plano de 
Ação Global da OMS (ver OMS sabe: desenhando um mapa  
para a prevenção). Vários estudos demonstraram que 
campanhas para banir o tabagismo e programas para 
controle do peso podem surtir resultados impressionantes 
em um período de tempo relativamente curto. Mas, apesar 

do óbvio progresso político, especialistas descrevem a 
vontade política como "frouxa" e os governantes como 
pessoas que estão em fase de "negação".  

O impacto destas barreiras à prevenção pode ser 
estrondoso. Um estudo mundial com mais de 150.000 
pessoas em 17 países—o Estudo Epidemiológico Urbano-
Rural (PURE em inglês)—descobriu que em geral "poucas 
pessoas com doença cardiovascular fizeram” qualquer 
um dos muitos tratamentos comprovados, que não são 
caros. Dentre os remédios estudados, só um quarto dos 
pacientes recebeu o medicamento mais comum, que são 
os antiplaquetários. As taxas de prescrição refletem em 
parte a riqueza nacional, mas mesmo nos países com alta 
renda apenas 62% das pessoas tomaram medicamentos 
antiplaquetários e 66% tomaram estatinas, enquanto um 
em nove não recebeu nenhum medicamento9.  O professor 
Salim Yusuf, diretor do Instituto de Pesquisa em Saúde 
da População na Universidade  McMaster, em Hamilton, 
Ontário, acredita que o uso de tais intervenções é "ruim 
nos países ricos, e muito ruim ou deplorável nos países de 
baixa renda.”

Redefinindo o problema 

À medida que a carga das DCVs permanece alta, algumas 
pessoas estão começando a assumir uma nova perspectiva 
em relação à prevenção, começando com uma mudança 
conceitual no foco. A prevenção médica é subdividida 
em categorias, das quais as duas mais importantes são a 
primária—evitar a ocorrência da doença—e a secundária—
impedir o progresso da doença, ou reverter seu curso, 
principalmente para evitar resultados a longo prazo. 
Para a DCV, os benefícios de tais distinções estão sendo 
questionados. 

“Sabemos muito 
sobre o que precisa 

ser feito, mas 
simplesmente nada 

é feito.”

Beatriz Champagne, 
diretora executiva 

da Fundação 
Interamericana do 

Coração 

9 Salim Yusuf, et al., “Use of 
secondary prevention drugs 
for cardiovascular disease 
in the community in high-
income, middle-income, 
and low-income countries 
(the PURE Study): a 
prospective epidemiological 
survey,” The Lancet, 2011.
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Prevenção primária e secundária são muito parecidas em 
DCV. As intervenções como uma dieta melhor ou parar de 
fumar são altamente importantes em qualquer tempo. 
Da mesma forma, colesterol alto não é sem si mesmo uma 
doença, mas pode suscitar o mesmo tratamento antes ou 
depois de aparecer os sintomas de DCV. O professor Perk, 
que presidiu o comitê que elaborou o mais recente guia 
europeu de prevenção, observa que o texto abandonou 
"os termos prevenção ‘primária’ e ‘secundária’ porque a 
arteriosclerose é um processo contínuo. Por que esperar 
para fazer uma distinção artificial? Ao invés disto, falamos 
sobre os diferentes níveis de risco cardiovascular.” 

Outro ajuste, mais prático, para a prevenção de DCV é a 
necessidade de coordenar o leque crescente de possíveis 
atores envolvidos. No nível governamental, a educação 
sobre saúde nas escolas é um elemento óbvio para se 
incluir numa estratégia, mas a lista rapidamente se 
expande e inclui encorajar menor consumo de gordura, por 
parte dos ministérios relacionados à indústria alimentícia; 
melhorar as cidades para que as pessoas andem mais 
facilmente, por parte dos planejadores urbanos; e muitos 
outros. Como o professor Ricciardi diz, “em princípio, todo 
ministro de gabinete é o ministério da saúde e qualquer 
decisão afeta a saúde.” 

A sociedade civil também tem um papel em potencial na 
prevenção. O Dr. Douglas B. Clement, presidente da ONG 
Fundação do Coração e Derrame do Canadá, explica que 
a organização recentemente focou mais na prevenção, 
através de pesquisa, ferramentas e programas que 
auxiliam as pessoas a prevenir a DCV. Grupos religiosos nos 
EUA estão cada vez mais se engajando em esforços locais, 
focados na prevenção. Os programas de saúde para os 
empregados no local de trabalho e os seguidores de dietas 
também são conceitualmente parte da prevenção. Tal 
variedade de atores traz benefícios claros, desde fazer com 
que a diminuição de riscos seja um objetivo da sociedade, 
ao invés de uma questão puramente médica, até dividir 
a carga financeira dos governos com poucos recursos. A 
questão principal é coordenar todos estes vários grupos, o 
que está faltando.

Autoajudar ou autoinflingir

Ainda assim, algumas das barreiras mais resistentes e 
alarmantes à prevenção existe no nível pessoal. As pessoas 
não têm um bom histórico com a prevenção, apesar do 
aparentemente óbvio interesse próprio. Isto acontece 
mesmo entre os pacientes que estão em maior risco. O 
estudo PURE descobriu que, das pessoas que sofreram um 
infarto ou um derrame, somente 35% começaram a fazer 
exercícios rigorosos e 39% adotaram uma dieta saudável, 
enquanto 19% continuaram a fumar10.  

A psicologia desempenha um papel importante neste 
caso. Sendo humanos, nós geralmente nos protegemos 
do insucesso, então receamos assumir mudanças que 
são propensas a falhar, explica a Dra. Catherine Sykes, 
pesquisadora no departamento de psicologia em 
saúde da Universidade City de Londres. Além disto, nós 
subestimamos nossos próprios riscos a doenças como 
o câncer ou a DCV, da mesma forma que rotineiramente 
desprezamos ou reinterpretamos as informações para se 
ajustarem ao nosso comportamento pessoal. 

Até mesmo um fumante comum, totalmente informado 
sobre os possíveis riscos causados pelo cigarro, pode 
racionalizar o comportamento não saudável, comparando-
se com um colega ou amigo que talvez fume com mais 
frequência. Este comportamento se aplica a vários 
aspectos do estilo de vida. De acordo com a Dra. Sykes, a 
introdução das luzes vermelha, amarela e verde, similares 
às do semáforo, nos rótulos dos alimentos para indicar os 
níveis de risco poderiam simplesmente resultar na ideia 
de que três "amarelos" são relativamente saudáveis se 
comparados com um vermelho, para os consumidores.

Após uma ocorrência de DCV, outras influências 
psicológicas podem entrar em jogo. Há um arco geral para 
as doenças de longo prazo relacionadas ao estilo de vida, 
diz a Dra. Sykes. A mudança no comportamento não é 
adotada diretamente. Ela é adotada no meio do caminho, 
antes de voltar ao normal. A depressão e a ansiedade são 
as principais emoções aqui, e nenhuma delas conduz à 
reabilitação e à mudança no estilo de vida. 

10 K Teo et al., “Prevalence 
of a healthy lifestyle 
among individuals with 
cardiovascular disease 
in high-, middle- and 
low-income countries: 
The Prospective Urban 
Rural Epidemiology 
(PURE) study,” Journal 
of the American Medical 
Association, 2013.
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Uma resistência similar acontece para a adesão aos 
remédios prescritos para reduzir os riscos. Com exceção da 
aspirina, a maioria dos pacientes consistentemente não 
toma o medicamento da forma indicada (ver a Tabela 3)11.  
O professor Yusuf explica que “quando as pessoas recebem 
alta, elas, na maioria, estão relativamente medicadas, mas 
isto acaba sendo descontinuado em pouco tempo.” 

A não adesão ao tratamento se divide em duas categorias: 
intencional e não intencional. Mensagem de texto e outras 
tecnologias podem ajudar as pessoas a não se esquecerem 
de tomar os remédios. O esquecimento é uma falha não 
intencional. As questões mais complexas rodeiam os 
pacientes que decidem não tomar o medicamento quando 
uma gama de fatores interfere: do custo do tratamento à 
crença a respeito da medicação e da doença. As pessoas 
normalmente param de tomar os remédios prescritos para 
intervenção quando se sentem melhores e acham que 
estão curadas, diz o professor Yusuf. Até mesmo alguns 
profissionais da área médica não entendem a necessidade 
de continuar tomando certos remédios para o coração 
indefinidamente, ele observa. 

Prevenção sustentável 

Elaborar uma estratégia para prevenir uma doença 
opcional, impulsionada pelo estilo de vida, é complicado. 
Por outro lado, a complexidade dos seres humanos 
significa que as intervenções destinadas à mudança 
comportamental devem primeiro entender como cada 
pessoa avalia a doença e avalia os riscos. Na opinião da 
Dra. Syke, isto só pode ser feito de forma eficaz no nível 
individual. Por outro lado, a pesquisa na literatura indica 
que a educação personalizada ou o aconselhamento 
dos pacientes geram um impacto pouco significativo ou 
pequeno nos níveis de risco e mortalidade, a um custo 
relativamente alto em termos de dinheiro e de tempo para 
os sistemas de saúde12.  

Além disto, para alguns especialistas, a medida do 
sucesso ou falha das iniciativas de prevenção de DCV 
não deve parar nos resultados de saúde e nos retornos 
de investimento. O Dr. Mike Rayner, diretor do Grupo de 
Pesquisa para Promoção da Saúde, Fundação do Coração 
da Grã-Bretanha, acredita que as soluções futuras 
também têm que ser sustentáveis sob as perspectivas 
econômica, social e ambiental. Afinal, banir todas as 
bebidas gaseificadas poderia facilmente levar à perda 
maciça de emprego, da mesma forma que mudar as regras 
sociais, trocando o consumo de queijo e carne vermelha 
para peixe, iria criar uma ameaça ainda maior aos estoques 
globais de peixe.    

No entanto, uma coisa é certa: os esforços de prevenção 
têm que evoluir para serem mais eficazes no futuro. 
A Fundação Interamericana do Coração desistiu dos 
programas anteriores direcionados aos indivíduos para 
focar na mudança social porque a sociedade obesogênica 
de hoje faz com que seja quase impossível evitar as más 
escolhas de estilo de vida. “A prevenção, da forma com 
que normalmente pensamos sobre ela, que é só um 
médico dizendo ao paciente que ele deve parar de fumar 
e que deve comer melhor, está no passado, ”diz a Sra. 
Champagne.

Tabela 3: Fugindo do roteiro 
Taxas de adesão aos medicamentos cardiovasculares comuns

Medicação Adesão  
autorrelatada (%)

Adesão consistente  
(%*)

Aspirina 83 71

Agentes redutores de lipídios 63 46

Betabloqueadores 61 44

Aspirina + betabloqueadores 54 36

Aspirina + betabloqueadores + 
agente redutor de lipídio

39 21

*Mais de 2 pesquisas de follow-up após 6 até 12 meses

Fonte: Medication Adherence in Cardiovascular Disease, Steven Barotelli and 
Heather Dell’Orfano, Circulation, 2010 

11 Steven Baroletti and 
Heather Dell’Orfano, 
“Medication Adherence in 
Cardiovascular Disease”, 
Circulation, 2010.

12 See, for example, Shah 
Ebrahim, et al., “Multiple 
risk factor interventions 
for primary prevention of 
coronary heart disease”, 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 
updated January 2011; 
SM Carr, “An evidence 
synthesis of qualitative and 
quantitative research on 
component intervention 
techniques, effectiveness, 
cost-effectiveness, equity 
and acceptability of 
different versions of health-
related lifestyle advisor role 
in improving health”, Health 
Technology Assessment, 
2011; Linda Cobiac, et 
al., “Which Interventions 
Offer Best Value for Money 
in Primary Prevention of 
Cardiovascular Disease?”, 
PLoS ONE, July 2012.
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Em maio de 2013, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) adotou um plano de ação 
para prevenir e controlar as doenças não 
comunicáveis (DNCs), incluindo a doença 
cardiovascular (DCV). Para auxiliar a OMS 
a atingir a meta global reduzir em 25% as 
mortes causadas por DNCs no mundo todo 
até 2025, o plano de ação estabelece oito 
metas que os países são encorajados a adotar 
voluntariamente. Tais metas incluem reduzir 
em 30% o tabagismo e o consumo de sal, e 
proporcionar, para no mínimo 50% das pessoas 
elegíveis, o recebimento de terapia com 
remédios e de aconselhamento para prevenir 
infartos e derrames. O sucesso será medido 
através de 25 indicadores específicos definidos 
no documento.

A dificuldade está em tornar estes objetivos 
louváveis em mais do que simples esperança, 
principalmente para os países de baixa renda, 
com poucos recursos para a saúde. Para o Dr. 
Shanthi Mendis, diretor ad interim de gestão 
de doenças não comunicáveis da OMS, “a 
importância do plano de ação está no fato de 
ele representar para todos os países um menu 
de opções, dando a eles a liberdade de escolha 
de acordo com seu contexto nacional. As opções 
são baseadas em prova, levando-se em conta o 
custo beneficio e a acessibilidade.”  

Em particular, o plano destaca 13 medidas 
que considera ter um ótimo custo benefício, 
porque há prova que indique que tais medidas 

proporcionam um ano extra de vida saudável 
por um custo abaixo da renda anual em um país 
de baixa renda.  A maioria das medidas envolve 
educação ou medidas reguladoras e de impostos 
direcionadas ao tabaco e ao álcool, mas a lista 
também inclui determinados tratamentos 
padrão com o uso de medicamentos genéricos 
para pessoas com alto risco de DCV ou que 
sofreram um infarto. O Dr. Mendis observa 
que cada uma das medidas com ótimo custo 
benefício é "acessível para praticamente todos 
os países. Alguns países sempre dizem que não 
têm recursos, mas eles podem começar com o 
que já possuem.” 

O plano de ação reconhece que determinados 
países não serão capazes de conseguir tais 
mudanças sozinhos. O plano destaca a 
necessidade de cooperação técnica norte-sul, 
sul-sul e triangular, incluindo o estabelecimento 
de capacidade para medição de dados para 
acompanhar o progresso em direção às metas. 
Esta esperada cooperação inclui ajuda de 
desenvolvimento para os países de baixa renda, 
mas o modelo da OMS visa algo maior do que 
uma dependência. “O trabalho com as DNCs não 
pode ser baseado em ajuda vinda de fora porque 
falta sustentabilidade,” diz o Dr. Mendis. “Os 
países precisarão adaptar a implementação do 
plano de ação para sua própria realidade. Por 
isto é importante estabelecer prioridades.”

A OMS sabe: desenhando um mapa para a prevenção



15© The Economist Intelligence Unit Limited 2013

O cerne da questão Repensando a prevenção de doença cardiovascular

Combatendo a doença por todos os 
ângulos3

Em 1985, o epidemiologista Geoffrey Rose argumentou 
que reduzir os fatores de risco em toda a população era 
melhor do que lidar apenas com os indivíduos com alto 
risco, pois uma proporção significante dos casos da doença 
normalmente surge entre os que apresentam riscos médios 
ou até mesmo baixos. Desde então, o papel principal da 
prevenção vinda da população foi aceita como ortodoxa na 
área de DCV. 

Mais recentemente, foi sugerido que as ações no 
nível da população podem reduzir as desigualdades 
socioeconômicas da doença. Um estudo de revisão 
sistemática feito em 2010 descobriu que exames de 
imagem, aconselhamento sobre dieta e tabagismo, e 
prescrição de medicamentos preventivos acentuam as 
diferenças entre os ricos e pobres, enquanto as medidas 
que abrangem toda a sociedade, tais como proibir fumar 
em locais públicos e banir a gordura trans surtiram o efeito 
contrário.13.  

Muitos entrevistados para este relatório consideram este o 
tipo de intervenção com o maior potencial de dividendos, 
em parte baseado-se na percepção comum do motivo 
pelo qual os esforços de prevenção focados no indivíduo 
geralmente falham. Tais motivos variam do desafio pessoal 
de surtir mudanças no estilo de vida, mesmo entre pessoas 
bem informadas, até os empecilhos institucionais que 
põem algumas escolhas importantes fora de alcance do 
controle do indivíduo; por exemplo, cerca de 80% do 
consumo típico de sal na Europa vem do sódio introduzido 
pela indústria alimentícia, observa o Dr. Pekka Puska, 
diretor geral do Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar 
da Finlândia. 

Em sentido geral, o foco da prevenção em nível da 
população está na criação de um ambiente propício no qual 
as pessoas possam fazer escolhas saudáveis e mantê-las. 

No entanto, é impossível tirar o indivíduo da equação. A 
prevenção em nível da população deve buscar a aprovação 
do povo. Isto fica claro ao observar as dificuldades acerca 
das chamadas "taxas gordas", ou nas mais específicas 
"taxas do refrigerante", que estão sendo cada vez mais 
defendidas para lidar com a crescente obesidade, apesar 
de sua eficácia constar da literatura: uma análise recente 
da BMJ demonstrou que para afetar os níveis de obesidade 
e doenças cardíacas seriam necessárias taxas de pelo 
menos 20% sobre os alimentos não saudáveis14. 

Em 2011, a Dinamarca impôs uma taxa em todos os 
alimentos contendo mais de 2,3% de gordura saturada. 
A taxa nunca teve a chance de se mostrar eficiente: em 
um ano, o imposto nada popular foi abolido. Se foi ou 
não eficaz - a queda de 10-20% nas vendas de manteiga 
e margarina durante o primeiro trimestre pode refletir 
mudanças de hábito ou estocagem antes da imposição 
da taxa - os dinamarqueses tomaram providências 
para que sua dieta permanecesse a mesma. As compras 
transfronteiriças aumentaram em 10% no ano em que a 
taxa estava em vigor, de acordo com os dados do governo 
dinamarquês. O que pode ter contribuído muito para isto 
foi a prática familiar comum das famílias em comprar 
comida rica em gordura na Alemanha ou na Suécia. 

Portanto, a prevenção imposta de cima para baixo à 
população não é uma solução completa: mudar as normas 
sociais precisa andar junto com a criação de impostos. 
Os sistemas de saúde também são importantíssimos. 
Dados do estudo PURE demonstram isto de forma 
impressionante. Uma análise preliminar divulgada em 
setembro de 2013 mostrou que, embora o risco de DCV seja 
maior em países de alta renda, as taxas de mortalidade são 
cinco vezes menores do que as dos países de baixa renda15.  
A explicação para tal fato é a falta de sistemas de saúde 

“A ação no nível 
nacional decidirá o 
futuro da epidemia 

cardiovascular.”

Dr. Shanthi Mendis, 
diretor ad interim, 
gestão de doenças 
não comunicáveis 

da Organização 
Mundial de Saúde 

(OMS)

13 Simon Capewell and 
Hilary Graham, “Will 
Cardiovascular Disease 
Prevention Widen Health 
Inequalities?” PLoS Med, 
August 2010.

14 Oliver Mytton, et al., 
“Taxing unhealthy food and 
drinks to improve health,” 
BMJ, April 2012. See also, 
Lisa Powell, “Food Prices 
and Obesity: Evidence and 
Policy Implications for Taxes 
and Subsidies,” Milbank 
Quarterly, March 2009.  
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bons para a prevenção, afirma o professor Yusuf, que 
chefiou o estudo: abdicação do fumo em massa, controle 
da hipertensão e prevenção secundária nos países de alta 
renda compensam em muito os altos riscos. 

Evidentemente, a prevenção deve ser vista sob vários 
ângulos, envolvendo atores múltiplos e considerando 
múltiplas intervenções. Como a mudança ocorre, ou deixa 
de ocorrer, em três frentes - a população, o sistema de 
saúde e o indivíduo - define o futuro da prevenção de DCV.

A prevenção se tornou parte da cardiologia há cerca de 
50 anos, com uma aceitação maior da relação entre o 
tabagismo e a doença cardíaca. A “eterna luta contra o 
tabaco”, nas palavras do professor Ricciardi, é contínua, 
mas o sucesso ao longo das décadas levou os defensores 
da saúde a apontar para esta batalha como um exemplo 
a ser seguido em outras. Os programas de combate ao 
tabagismo normalmente envolvem um leque de medidas 
que incluem educação, proibição de fumar e taxas. Estes 
são comuns no mundo desenvolvido, mas não precisam se 
restringir a países mais ricos. Como o Dr. Reddy ressalta, 
“decretar locais proibidos de fumar não custa nada e as 
taxas podem gerar renda.” 

O Dr. Reddy e outros profissionais mencionam a Tailândia 
como exemplo de o que um país de renda média pode 
fazer. Impulsionado pela pressão de uma ONG local, no 
início dos anos 1990, o governo estabeleceu um conjunto 
de medidas que são frequentemente atualizadas desde 
então e que incluem a proibição de comerciais de cigarro, 
rótulos com aviso sobre saúde, proibição de fumar 
em locais públicos e taxas de imposto. Os resultados 
mostraram uma queda drástica no número de fumantes 
do sexo masculino, de 59% em 1991 para 42% em 2007, 
de acordo com a OMS. A prevalência de fumantes do sexo 
feminino também caiu, de 5% para 2%, mas ela nunca 
foi alta. Os números do estudo de Carga Global da Doença 
sugerem um grande benefício à saúde no mesmo período, 
experimentado por homens três vezes mais do que por 
mulheres.

A taxação, no entanto, surte um efeito menos direto no 
tabagismo, e isto talvez explique a razão de tal medida ter 

um impacto um pouco menor na saúde em geral do que as 
medidas não taxativas16.  Ao aumentar os preços, a taxação 
reduz o número de pessoas, principalmente os mais 
jovens, que começam a fumar. Mas o impacto nos adultos 
é menos direto. Apesar de a OMS, entre outros órgãos, 
afirmar que taxas maiores reduzem o tabagismo naquele 
grupo, isto não ocorre sempre. Um estudo abrangente 
feito nos EUA descobriu que aumentos substanciais nas 
taxas dos cigarros ocorridos recentemente naquele país 
surtiram um impacto bem pequeno, estatisticamente 
insignificante. Um estudo similar na Espanha também 
demonstrou que não houve mudança no uso do cigarro, 
mas houve uma pequena mudança no consumo de 
cigarros não taxados, do tipo cigarros de enrolar17.  Outras 
consequências não intencionadas também surgiram: 
contrabando de cigarros e impostos sobre cigarros 
normalmente andam juntos.

Tempere a gosto

Um alto consumo de sal, levando à hipertensão, está 
relacionado aos fatores de risco de DCV. Desde o início 
dos anos 1980, o governo da Finlândia exigiu que certos 
produtos alimentícios comuns, como queijo e pão, que 
continham mais do que um nível determinado de sódio 
deveriam ter um rótulo de aviso; os que tinham menos 
do que o valor limite poderiam ter um rótulo de baixo 
teor de sal. Consequentemente, as empresas alimentícias 
reformularam seus produtos: os níveis de sal no pão, nos 
produtos derivados de carne, queijo e refeições prontas 
caíram de um quinto para um quarto desde o início dos 
anos 1990s. Mais recentemente, o governo impôs limites 
de sódio em certos alimentos que recebem subsídios do 
país ou da Comunidade Europeia, tais como leite para 
crianças ou refeições nas universidades. 

Os resultados têm sido positivos. Entre 1977 e 2007, o 
consumo estimado de sal entre os homens finlandeses caiu 
de 16 g/dia para 8,3, e entre as mulheres finlandesas, a 
queda foi de 10 g/dia para 7 (apesar de ainda estar acima 
dos 5 g/dia recomendados pela OMS). Durante este mesmo 
período, a pressão sanguínea média e a mortalidade 
devido à DCV diminuíram. Levando em consideração que o 
consumo de álcool e a média de IMC aumentaram naqueles 
anos, a redução de sal provavelmente explica muito as 
duas reduções ocorridas18.  A grande força do programa 

(I) Prevenção vinda da população: tabagismo, 
sal e gordura saturada
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de redução de sal tem sido a cooperação. O Dr. Puska 
observa que o “sucesso está intimamente relacionado com 
a mudança que a indústria alimentícia está fazendo nos 
seus produtos.” No entanto, uma abordagem mais coerciva 
pode sair pela culatra, como aconteceu com a "taxa 
gorda" da Dinamarca.  Uma pesquisa demonstrou que 70% 
dos dinamarqueses acharam que a taxa foi uma má ideia19.  

Medidas inicialmente impopulares ou didáticas podem 
melhorar em alguns casos. Na cidade de Nova Iorque, as 
restrições no uso de gordura trans em restaurantes, cujos 
donos foram contra no começo, se tornaram altamente 
bem sucedidas.  No entanto, a prevenção em nível da 
população são pode dar certo se encontrar uma oposição 
constante e generalizada. É uma ação altamente política e 
deve ser adaptada como tal. Onde tal medida é vista como 
algo que realmente dê poder aos cidadãos, ela pode surtir 
um grande impacto, tal como o tabaco; onde tal medida 
parece ser um paternalismo coercivo, lembrará o episódio 
da proibição do álcool que ocorreu nos Estados Unidos, e 
provavelmente encontrará o mesmo fim.

Juntamente com medidas em nível da população, os 
sistemas de saúde precisam evoluir para dar melhor apoio 
à prevenção de DCV. A mudança poderia começar com a 
atual abordagem centrada no médico para uma doença 
que, no fim, afeta mais de um terço da população adulta. 
Os médicos são um patrimônio caro para serem utilizados 
no mundo desenvolvido, enquanto que em muitos países 
em desenvolvimento simplesmente não há médicos o 
suficiente. No mundo todo, os sistemas de saúde devem 
valorizar o papel maior dos que não são médicos. Tal 
evolução já está ocorrendo em geral na medicina, numa 
variedade de formas, apesar de o progresso ser lento. 

Nos países desenvolvidos, por exemplo, os enfermeiros-
médicos—enfermeiros altamente treinados que podem 
prescrever certos remédios e normalmente se especializam 
em doenças específicas - estão cada vez mais comuns: nos 
EUA, o número de tais profissionais aumentou em 40% 
entre 2007 e 2012. Enquanto isto, na Índia, o governo 
alocou 880.000 Ativistas Qualificadas em Saúde Social 
(AQSS) desde 2005–mulheres da comunidade local em 
vilarejos rurais que receberam treinamento médico 

básico e que podem prestar primeiros socorros, alguns 
tratamentos simples e encaminhamento para outros 
prestadores de serviço de saúde pertinentes. 

Os dois exemplos acima, apesar de estarem bem distantes 
em termos de treinamento e papel a ser desempenhado, 
mostram uma tendência no sentido de ampliar os tipos 
de interação com os pacientes. Os cuidados com DCV não 
são exceção a esta tendência e os resultados médicos 
destes cuidados têm sido positivos. Um estudo britânico 
mostrou que a gestão de cuidados feita por enfermeiros 
especializados em cardiologia reduziu em 35% o número 
de internações; um estudo americano descobriu que 
trabalho dos enfermeiros especializados em cardiologia 
juntamente com os profissionais de saúde comunitária 
ajudou a reduzir substancialmente os níveis de pressão 
sanguínea e colesterol20. 

Os avanços tecnológicos devem acelerar esta mudança, 
a custos potencialmente baixos. A Fundação Nigeriana 
do Coração envia mensagens de texto com informações 
básicas sobre o coração durante e o mês de setembro, em 
conjunto com a operadora de celular MTN. A disseminação 
da tecnologia sem fio e portátil no mundo todo promete ir 
muito mais além. 

O projeto "Swasthya Slate", da Fundação de Saúde 
Pública da Índia (FSPI), é um tablet que permite que 
um profissional em saúde, tal como uma AQSS, faça 
33 testes diferentes de diagnóstico—incluindo um 
eletrocardiograma—cujos resultados são enviados 
diretamente a uma nuvem especializada de dados. O 
software na máquina também permite fazer diagnósticos 
na hora e dar suporte à tomada de decisão. 

Chamada pelo Dr. Reddy como algo que “muda o jogo” 
no cuidado das DNCs na Índia, a máquina está sendo 
submetida a testes em campo. A FSPI estima que, se for 
produzido em massa, todo o equipamento necessário, 
além do tablet básico, custaria cerca de US$250 por 
aparelho. Pequenos estudos piloto sugerem que o 
equipamento pode ser usado mesmo com treinamento 
limitado. 

Além do uso mais eficiente de pessoal, os serviços de 
saúde—principalmente nos países em desenvolvimento 

(II) Prevenção vindo do sistema de saúde:  
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com poucos recursos—devem considerar formas de 
utilizar os recursos existentes de forma mais eficaz. Uma 
abordagem que está causando interesse atualmente é o 
uso de clínicas especializadas em países de renda baixa e 
média—principalmente os que querem abordar a epidemia 
de HIV/AIDS—para expandir os serviços e incluir exames e 
tratamento para um leque de DNCs, incluindo DCVs.  

Esta ideia não é nova: o Camboja fez um teste bem 
sucedido deste conceito em 2002-05, mas como o perfil 
das DNCs aumentou, houve um aumento no interesse. 
Em 2011, por exemplo, uma parceria público-privada 
começou a usar as instalações de HIV estabelecidas sob a 
égide do Plano Emergencial da Presidência dos EUA para 
o alívio da AIDS como locais para fazer exames de imagem 
para câncer de colo de útero e de mama. Vários projetos 
piloto na África têm alcançado certos graus de sucesso. A 
lição mais abrangente destes projetos parece ser a de que 
não há uma única e melhor estratégia para acrescentar 
serviços de DNCs às clínicas de HIV, mas sim a de que o 
conhecimento local adquirido com HIV pode ser aplicado 
aos exames de imagem e tratamento de uma gama de 
doenças com o investimento adequado de tempo21.  

Vá com calma  

Uma opção diferente, e mais controversa, para facilitar a 
mudança de direção da prevenção centrada no médico é 
a de prescrever medicamentos que reduzem o risco para 
toda a população acima dos 50 ou 55 anos de idade. Há 
argumentos sólidos para tal medida. Como observado 
antes, os sistemas de saúde estão conceitualmente indo 
em direção a uma abordagem para a prevenção de DCV 
baseada em risco, o que inevitavelmente implica algum 
tipo de exame de imagem para avaliar o risco. O método 
mais disseminado é a Pontuação de Risco de Framingham, 
que considera vários fatores ao atribuir uma pontuação 
de risco de dez anos. No entanto, uma análise recente 
descobriu ser igualmente eficiente (e menos oneroso) 
simplesmente tratar toda a população acima dos 55 como 
de alto risco22.  

Prover a medicação contra DCV para toda a população 
nesta faixa etária pode reduzir a doença cardiovascular 
em 80%23, bem como evitar os exames de imagem 
ineficazes. Além disto, a medicação poderia ser dada 
na forma de uma única pílula, ao invés de várias. A OMS 
encoraja o desenvolvimento de uma combinação em dose 
fixa (CDF) ou polipílula por mais de uma década. Esta 
combinação de vários remédios que já são normalmente 
ingeridos juntos mostrou-se eficaz no tratamento de 
HIV, enquanto um estudo recente sugere que a adesão 
à CDF por pacientes de DCVs é maior do que a adesão às 
múltiplas pílulas (o aumento foi de 23% a 77% entre os 
que tinham pouca adesão anterior)24. 

Os argumentos contra esta intervenção radical variam 
desde os custos até os efeitos colaterais. No final, porém, 
tal intervenção apenas tratará o indivíduo, ao invés de 
mudar os problemas básicos de estilo de vida inerentes à 
DCV. Com a prevenção em nível da população, o Dr. Reddy 
explica, “a próxima geração estará menos propensa a 
ter riscos, mas com a abordagem farmacológica, você 
estará apenas perpetuando as doenças. Precisamos de 
remédios, mas eles não consertarão tudo.” Como as 
pessoas mais jovens estão cada vez mais demonstrando 
maiores riscos de DCV, o panorama de longo prazo poderia 
ser o de crianças com oito anos de idade recebendo 
estatina, conforme a Academia Americana de Pediatria 
recomendou em alguns casos.

O grau de prevalência de DCV significa que a prevenção 
deve ir além de atividades desempenhadas pelos sistemas 
de saúde, avisa o professor Yusuf. “Na África,” ele observa, 
“você não tem um número suficiente de médicos ou 
enfermeiros para controlar a hipertensão. Você precisa 
de modelos inovadores onde até o que os enfermeiros 
podem fazer possa ser feito por outros [profissionais].” 
A resposta aqui pode vir em parte da implantação de 
uma diversidade de instrumentos de telemedicina nos 
últimos anos, para medir a atividade física, a pressão 
sanguínea e a frequência cardíaca. Um estudo feito em 
Taiwan sobre um programa de telessaúde—que incluiu 
tanto a comunicação instantânea de vários indicadores 
importantes em saúde medidos na casa dos profissionais 
de medicina quanto a capacidade de interação entre 

(III) Prevenção individual: mudando o 
paradigma médico-paciente
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o paciente e os prestadores de serviço de saúde—
demonstrou que tal programa reduziu as internações e o 
tempo gasto no hospital entre os pacientes com DCV. Estas 
mudanças compensaram em muito o custo do programa 
em si, tornando-o uma intervenção que economiza 
dinheiro25.  O Dr. Gielen refere-se à telessaúde como “o 
maior [e recente] passo em direção à perpetuação de 
hábitos saudáveis no estilo de vida.” 

O crescimento da telessaúde na DCV leva inevitavelmente 
ao tipo de papel que o paciente irá desempenhar. Nos 
sistemas de saúde, o poder tradicionalmente está com o 
prestador, não com o paciente.  Novamente, o início de 
uma mudança lenta parece estar visível. No final dos anos 
1990, certas instituições americanas desenvolveram o 
chamado Modelo de Cuidados Crônicos (MCC), o qual se 
espalhou internacionalmente. Fundamentalmente, ele 
envolve transformar um paciente passivo em um paciente 
ativo e instruído, que trabalha juntamente com a equipe 
de tratamento. Na maioria dos casos de doenças crônicas, 
o resultado ideal é apoiado pela autogestão, ao invés de 
a equipe médica tomar as rédeas. Uma avaliação inicial 
feita pela RAND Saúde descobriu que pacientes com 
insuficiência cardíaca congestiva em um programa de MCC 
ficaram 35% dias a menos no hospital. 

O MCC é apenas uma das várias maneiras pelas quais o 
papel desempenhado pelo paciente na gestão da doença 
poderia melhorar. O Dr. Fuster relata que está engajado 
em uma experiência na Espanha na qual os pacientes com 
DCV estão divididos em dois grupos de aconselhamento, 
um liderado pelo conselheiro e outro pelo paciente, 
algo parecido com os Alcoólicos Anônimos. Estes dados 
preliminares indicam que o grupo liderado pelo paciente 
está alcançando resultados melhores. Atribuir aos 
pacientes mais influência sobre as decisões de tratamento 
poderia também melhorar a adesão à medicação ou 
à mudança no estilo de vida. Um estudo de revisão da 
literatura sobre adesão em DCV feito em 2011 pela Clínica 
Mayo, por exemplo, aponta: “quanto mais poder os 
pacientes sentem que possuem, maior a probabilidade de 
eles se sentirem motivados a administrar a doença e aderir 
ao medicamento.”26  

Mudança no controle

Seria errado apresentar a participação ativa dos pacientes 
na administração da DCV como uma bala de prata aos 
problemas gerais de não adesão ou prevenção. A questão 
mais urgente, porém, pode estar no grau de vontade 
dos médicos em querer dividir o poder na administração 
do caso. Uma polipílula de baixo custo e de fácil acesso 
poderia democratizar a prevenção. Da mesma forma, 
novos aplicativos e dispositivos dos celulares estão 
permitindo que o monitoramento da saúde pessoal 
(mHealth) vá além de medir a temperatura e o peso. Tal 
capacidade ampliada de monitoramento pessoal poderia 
fazer com que muitos prestadores de serviço em saúde e 
profissionais da área se sintam muito desconfortáveis. 

Uma pesquisa global feita em 2012 para uma consultoria 
sediada no Reino Unido, PwC, descobriu que 42% dos 
médicos, incluindo 53% dos médicos mais jovens, se 
preocupam com o fato de o mHealth tornar os pacientes 
independentes demais. Enquanto isto, apenas 27% dos 
médicos recomendaram os aplicativos mHealth para os 
pacientes27.  No ano passado, o Queen’s Nursing Institute 
(Instituto de Enfermagem da Rainha) no Reino Unido 
escreveu, “há médicos que se recusam a usar a tecnologia 
da informação; e se negam a oferecer aos pacientes 
equipamentos de monitoramento domiciliar na crença de 
que os pacientes não serão capazes de usá-los.” 

As pessoas que buscam ativamente a melhoria da sua 
saúde deveriam ser o objetivo central do cuidado de 
DCV: encontrar maneiras de fazer com que as pessoas 
tecnologicamente capazes interajam com os sistemas de 
saúde para atingir o melhor efeito permanece um trabalho 
em andamento.

25 Ying-Hsien Chen, et al., 
“Clinical Outcome and 
Cost-Effectiveness of a 
Synchronous Telehealth 
Service for Seniors 
and Non-seniors with 
Cardiovascular Diseases: 
Quasi-Experimental Study,” 
Journal of Medical Internet 
Research, April 2013.

26 Marie Brown and Jennifer 
Bussell, “Medication 
Adherence: WHO Cares?”, 
Mayo Clinic Proceedings, 
April 2011.

27 Emerging mHealth: Paths 
for growth, PwC, June 7th 
2012.
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Pontos-chave para a colaboração4
O plano de ação da OMS contra as DNCs traz medidas 
para o estabelecimento de um Mecanismo Global de 
Coordenação para melhorar a cooperação entre a 
OMS, os estados-membros, a ONU e outros organismos 
internacionais, entre outros, em combater as DNCs 
e focar nas lacunas onde elas se mostram aparentes. 
Esta iniciativa reflete uma tendência que cresce 
rapidamente na prevenção de DCV e de DNC de forma 
mais geral, à medida que se torna cada vez mais 
aparente que abordar tais problemas multifacetados 
exige uma colaboração muitíssimo maior.

A seção de governança da novo Panorama Europeu 
sobre Saúde de 2020 da OMS oferece orientações sobre 
uma abordagem para a saúde e seus determinantes, 
envolvendo todas as administrações governamentais. 
O governo irlandês foi o primeiro a estabelecer 
políticas para colocar tais objetivos em prática. O Guia 
para uma Irlanda Saudável inclui várias propostas 
importantes. Apesar de o Ministro da Saúde tomar 
a liderança, o Comitê de Políticas Sociais irá cuidar 
da implementação do guia em geral, incluindo os 
objetivos de prevenção. 

Além disto, cada departamento do governo irá criar 
uma unidade de política que interaja com a Unidade 
de Saúde e Bem-Estar do Ministério da Saúde "para 
produzir planos integrados e coordenados para lidar 
com fatores de risco e os determinantes sociais de 
saúde.” Enquanto isto, um novo Conselho para uma 
Irlanda Saudável irá tentar promover a cooperação com 
outras partes interessadas fora do âmbito do governo. 
Lançados em março de 2013, ainda é cedo para saber 
se tais planos ambiciosos serão bem sucedidos.

Dividir é cuidar 

A necessidade de mudança é visível em qualquer 
nível, e não apenas entre os governos e os organismos 
internacionais. O Dr. Clement observa que várias 
ONGs focadas em DNCs no Canadá—tais como aquelas 
focadas em doenças cardíacas, derrame, diabetes e 
câncer—estão cada vez mais promovendo as mesmas 
mudanças no comportamento. Ele diz que a maior 
barreira para a cooperação é a natureza competitiva 
do levantamento filantrópico de fundos para a saúde; 
as ONGs só enxergam competição onde deveriam 
enxergar cooperação. “De alguma forma, vai precisar 
haver uma união entre estas organizações com relação 
a estes esforços, mas isto ainda está para acontecer,” 
ele afirma. 

Apesar das dificuldades, a cooperação entre as ONGs 
em nível internacional já está dando frutos. Em 
2009, a Federação Mundial do Coração, a Federação 
Internacional do Diabetes, e a União para o Controle 
Internacional do Câncer criaram a Aliança para Doença 
Não Comunicável; e a União Internacional contra a 
Tuberculose e e Doença Pulmonar se juntou em 2010. O 
agrupamento focou em mobilizar a sociedade civil na 
arena política, e os esforços foram fundamentais para 
fazer surgir o Encontro da ONU sobre DNCs de 2011, o 
qual, por sua vez, levou ao Plano de Ação de 2013 da 
OMS acerca destas doenças.

Outras alianças globais estão surgindo. A Aliança 
Global para as Doenças Crônicas, estabelecida em 
2009, une agências de fomento de uma gama de 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tais 
organismos representam 80% do fomento de pesquisa 

“O decreto geral 
de cooperação é 
um problema—
entre médicos e 

especialistas, entre 
seguradoras e 

médicos; você pode 
incluir todo mundo 

se quiser.”

Dr. Lutz Herbarth, 
gerente de saúde 
individual, KKH 

Allianz Insurance
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sobre saúde pública no mundo todo. A missão deles 
inclui coordenar a pesquisa para a prevenção de 
doenças crônicas. O Dr. Fuster relata que a aliança está 
“causando um impacto enorme e parece estar pronta 
para tomar a liderança da capacitação e pesquisa em 
DCV,” um resultado que surgiu da vontade de trabalhar 
junto, ao invés de “disputar o campo”. Enquanto isto, 
esforços estão sendo feitos para criar uma Aliança 
Global para a Prevenção de Doença Cardiovascular na 
Prática Clínica.

Fronte unida 

Ainda assim, estes esforços envolve principalmente 
a cooperação entre organizações semelhantes. O 
legado duradouro do que foi talvez o projeto mais 
bem sucedido de prevenção de DCV (ver Lições sobre 
colaboração da Carélia do Norte) está na importância 
de uma abordagem colaborativa envolvendo todos 
os grupos de interesse. Uma aplicação recente e 
interessante desta colaboração entre as diversas partes 
interessadas é a Iniciativa um Milhão de Corações nos 
EUA, criada pelo Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos e co-liderado por duas de suas subunidades, 
o Centro para Controle de Doenças e os Centros para 
Serviços de Cuidados Médicos e Assistência Médica. 
O objetivo é proporcionar um foco para a promoção 
de uma gama de atividades de prevenção primária e 
secundária feita por parceiros nos setores públicos, 
privados e sociais, de forma a prevenir que ocorram um 
milhão de infartos entre 2011 e 2017. 

A combinação deste objetivo simples e fácil de 
entender, juntamente com uma linha de tempo bem 
específica, ajudou a unir esforços dos profissionais de 
saúde pública e de cuidados médicos, afirma a Dra. 
Janet Wright, diretora executiva da iniciativa. Isto 

também criou um foco em comum para uma ampla 
gama de outros parceiros, incluindo pessoas afetadas 
por DCV, empregadores, seguradoras, farmacêuticos, 
grupos comunitários e religiosos, e uma variedade de 
órgãos do governo federal. “Essencialmente, estamos 
promovendo um fórum,” diz a Dra. Wright. “Embora 
haja um objetivo comum, há múltiplos caminhos, 
dependendo da natureza da organização. Colocamos 
uma bandeira e dizemos, ‘aqui estão algumas coisas 
que os outros estão aprendendo'. Achei que iríamos 
chegar a estas intervenções, mas o trabalho maior está 
em reunir as lições aprendidas com os vários grupos e 
divulgar as melhores práticas que eles têm.” 

A iniciativa tem até 2017 para agir, e ainda não possui 
números preliminares para medir o sucesso. Julgando 
pela reação que está provocando, porém, ela já está 
atendendo a demanda. Entre janeiro de 2012 e maio 
de 2013, mais de 15.000 pessoas e organizações 
declararam seu apoio à Iniciativa um Milhão de 
Corações. Das organizações públicas e privadas 
envolvidas, 60 fizeram compromissos específicos 
e práticos para a prevenção de DCV. “Estamos 
estupefatas com a aceitação e interesse e com a 
rapidez com que as pessoas entendem o conceito e 
o papel que elas têm que desempenhar,” diz a Dra. 
Wright.“ Cada pessoa estava ansiosa por ação.” 

Da mesma forma que não é toda intervenção médica 
que tem bom custo benefício, não é todo o esforço 
de colaboração que se mostra proveitoso. Mesmo 
assim, com todos os esforços que começaram em anos 
recentes, o que funciona para fazer com que esta ânsia 
por ação supere interesses desalinhados deve logo se 
tornar claro. 
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Um dos programas mais famosos de prevenção em nível da população 
aconteceu na região da Carélia do Norte, na Finlândia: cerca de 40 anos 
atrás, a população na região sofria com altas taxas de doenças não 
comunicáveis (DNCs), mesmo em comparação com os altos níveis da 
Finlândia naquela época. Em 1972, uma iniciativa envolvendo oficiais 
locais e de saúde pública, bem como especialistas acadêmicos, se 
concentraram nos riscos de DNC inerentes à região. Este Projeto da 
Carélia do Norte adotou uma abordagem envolvendo toda a população, 
e incluía não apenas a educação, mas também esforços para mudar o 
ambiente social e físico, de forma a ser favorável à saúde. O teste que 
durou cinco anos se provou tão bem sucedido que as lições que ele 
ensinou foram implementadas em toda a Finlândia e o país continuou a 
se beneficiar. 

Uma característica integral foi a coordenação bem sucedida de um 
grande número de partes interessadas, incluindo profissionais da área 
de saúde, a mídia, as escolas, supermercados, produtores de alimentos e 
donas de casa. 

Isto foi uma inovação importantíssima. “Nós éramos jovens, entusiastas 
e um pouco heréticos,” 
relembra o Dr. Pekka 
Puska, diretor geral 
do Instituto Nacional 
de Saúde e Bem-Estar 
da Finlândia, que 
ajudou a criar e liderar 
o projeto. “Vimos que 
a mudança no estilo 
de vida poderia ser 
resolvida através dos 
métodos de serviço em 
saúde. A informação 
não é o bastante. Você 
precisa se envolver e 
trabalhar com toda a 
comunidade.”

Mas não foi fácil. 
Cada comunidade, ele 
afirma, tem vantagens 
e desvantagens 
para motivar uma 

ação conjunta. No caso da Carélia do Norte, a população era bem 
homogênea, mas, como é típico nas comunidades rurais, a inovação 
não poderia surtir resistência cultural. “Tivemos grandes brigas,” o Dr. 
Puska relembra. Olhando para o passado, ele vê duas lições amplamente 
aplicáveis sobre cooperação entre as partes interessadas ensinadas pelo 
Projeto da Carélia do Norte. A primeira, “identifique as coisas práticas 
que quer que as pessoas façam e que irão resultar em situações em que 
sempre se ganhará.” Enquanto participam de tal projeto, as empresas 
do setor privado ainda têm que fazer negócios, e os administradores 
do governo ainda precisam ver os benefícios dos seu próprio trabalho. 
As empresas alimentícias e os supermercados na Carélia do Norte se 
envolveram no esforço de motivar nos consumidores a demanda por 
produtos mais saudáveis.  Tal medida permitiu que eles se preparassem 
para tais mudanças de hábito, e se beneficiassem comercialmente delas.  
A segunda lição, diz o Dr. Puska, é a importância do contato pessoal. 
“Você tem que se movimentar, conhecer pessoas, e ganhar o respeito e a 
amizade delas,” afirma ele.

As maiores lições do projeto ainda estão sendo estudadas e aplicadas em 
todo o mundo28.

As lições sobre colaboração da Carélia do Norte

Fonte: Instituto Nacional de Saúde e  Bem-Estar/Fundação do Projeto da Carélia do Norte

Gráfico 2: DCV finlandês - legado do projeto da Carélia do Norte

Taxas de mortalidade por doença arterial coronariana (DAC) ajustada por idade na Carélia do Norte
(mortalidade por 100.000 habitantes)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Carélia do Norte Todo o país da Finlândia

060402200098969492908886848280787674721970

Início do projeto da Carélia do Norte

Extensão do projeto a nível nacional

28 For a detailed history of 
the project and its impact, 
see Pekka Puska, et al. eds., 
The North Karelia Project: 
From North Karelia to 
National Action, 2009.
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Conclusão 

Nenhum governo, sociedade ou indivíduo pode ignorar a 
DCV de forma segura. Os esforços para combater a doença 
no mundo desenvolvido atingiram um progresso inegável, 
porém, após algumas décadas, ela continua sendo a 
maior causa de mortes em muitos países. Enquanto isto, o 
crescimento rápido de DCV no mundo em desenvolvimento 
esboça seu status de epidemia dominante no século 
XXI. Logo o centro do mundo da DCV deixará o mundo 
ocidental, juntamente com o domínio econômico. A 
mudança deve ser mais preocupante do que o domínio 
econômico.

Uma ou duas razões por trás da epidemia são positivas: 
a população em envelhecimento é no momento um 
triunfo dos cuidados em saúde, enquanto poucos irão se 
arrepender da automação de certas tarefas manuais, não 
importa qual exercício físico que elas proporcionavam. 
A maioria dos riscos, porém, é totalmente evitável. As 
escolhas de estilo de vida que trazem consequências 
negativas à saúde são a maior força que impulsiona a DCV. 
Por mais frustrante que tal conhecimento seja para os 
profissionais da área médica, pelo menos ele oferece uma 
grande oportunidade para as intervenções focadas em 
prevenção. 

Todo país precisará encontrar a melhor estratégia para 
a prevenção, mas vários temas amplamente aplicáveis 
aparecem repetidamente: 

l Não ignore vitórias fáceis: a prevenção é um campo 
imenso e o custo benefício de certas intervenções 
permanece não comprovado. Tal fato não deve impedir 
que até mesmo os países de baixa renda e os sistemas de 
saúde implementem as opções que são sabidamente bem 
sucedidas. A proibição do fumo em locais públicos, por 
exemplo, custa pouco e pode ter um impacto substancial 
em menos de um ano.

l Observe o leque de opções: as intervenções existem 
em qualquer nível. Os especialistas concordam que a 
prevenção em nível da população terá que desempenhar 
um papel essencial para parar o crescimento de DCV, mas 
ela não é a única ferramenta. A prevenção eficaz pode até 
mesmo envolver mudanças que vão além da DCV, tal como 
a restruturação de quem presta cuidados nos sistemas 
de saúde ou mudança no papel dado aos pacientes na 
administração de sua própria doença. 

l Busque coerência e colaboração: à prevenção de 
DCV não faltam partes interessadas comprometidas ou 
possíveis intervenções. Muito frequentemente, porém, 
as coisas não funcionam bem juntas. Todas as políticas 
do governo devem promover corações saudáveis, e não 
apenas as políticas do ministério da saúde; os sistemas 
de saúde devem direcionar fomentos para a prevenção, 
bem como para o tratamento. As ONGs e agências devem 
se certificar que disputas não interfiram nos objetivos 
comuns. Tal coerência exige colaboração, tanto entre 
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órgãos similares quanto entre os diferentes tipos de partes 
interessadas.  

l Nunca se esqueça que a prevenção é uma questão 
altamente política, e não apenas uma questão médica: 
uma dada prevenção funcionará não simplesmente porque 
é uma boa ideia ou demonstra ter bom custo benefício: o 
sucesso depende se sua execução consegue obter o apoio 
suficiente dentre as partes interessadas e a população em 
geral. A prevenção em nível da população luta diante da 
hostilidade pública; a colaboração não pode simplesmente 
ser ordenada porque é incrivelmente benéfica; até mesmo 
a adesão aos medicamentos está relacionada ao fato dos 
pacientes se sentirem em controle, ao invés de se sentirem 
sob as ordens de alguém. Desta forma, os sistemas de 
saúde podem aprender como os políticos constroem um 
consenso. 

Acima de tudo, o tamanho e a complexidade da tarefa 
não deve causar pessimismo excessivo. A prevenção como 
um todo é difícil e as intervenções individuais podem se 
tornar um beco sem saída. No entanto, ela provou ter seu 
valor repetidas vezes no campo da doença cardiovascular, 
principalmente no mundo desenvolvido, onde tem o 
potencial de reduzir ainda mais as DCVs. Os países com 
baixa e média renda devem se beneficiar destes métodos 
comprovados, mas o que o Dr. Jiang diz a respeito da China 
se aplica igualmente ao mundo todo: “Há esperança, mas 
ainda há muito o que fazer.”



Embora todos os esforços tenham sido feitos 
para verificar a veracidade das informações, a 
The Economist Intelligence Unit Ltd. não pode 
aceitar nenhuma responsabilidade ou obrigação 
pela utilização deste relatório, ou de quaisquer 
informações, opiniões ou conclusões estabelecidas 
neste relatório.
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