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RESUMO 

Introdução: O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) é geralmente 

um evento catastrófico, particularmente em pacientes com idade maior ou 

igual a 80 anos. A idade avançada já é um fator de risco para AVCi e o 

acometimento cardiovascular é a principal causa de AVCi nessa 

população. A fibrilação atrial também (FA) é um importante fator de risco 

para AVCi, por isso os esquemas de estratificação de risco são importantes 

na indicação de tratamento antitrombótico e prevenção do AVCi nestes 

pacientes. Além disso, nível socioeconômico baixo tem sido descrito como 

um fator de maior risco para AVCi. Objetivos: Avaliar a prevalência dos 

fatores de risco cardiovasculares em pacientes com idade maior ou igual a 

80 anos em uma população hospitalar com AVCi. Avaliar a relação desta 

doença com o nível socioeconômico em diferentes grupos etários, 

utilizando um novo modelo de estratificação socioeconômica. Método: 

Análise retrospectiva de pacientes consecutivos com diagnóstico de AVCi 

num serviço de saúde terciário. Nesta população, nós descrevemos a 

prevalência dos fatores de risco cardiovasculares e para os pacientes com 



 

XX 

FA, nós aplicamos os esquemas de estratificação CHADS2 score e 

CHA2DS2-VASc score. Para avaliar a relação entre nível socioeconômico 

e AVCi, avaliamos a incidência de AVCi em dois hospitais que atendem 

populações de diferentes níveis socioeconômicos da cidade de São Paulo, 

classificando os pacientes com  uma nova ferramenta de segmentação 

geográfica socioeconômica. Os pacientes foram estratificados por nível 

socioeconômico e idade (30 a 64 anos, 65 a 79 anos e maior ou igual a 80 

anos). Nós também comparamos o número de pacientes com AVCi com 

pacientes de um grupo controle dos mesmos hospitais, calculando a taxa 

de AVCi em cada hospital. O odds ratio entre as taxas de AVCi dos dois 

hospitais foi calculada. Resultados: Houve um predomínio do sexo 

feminino (p<0.01) em 215 pacientes admitidos com AVCi. Considerando 

os pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, 72% tinham hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e a FA foi mais comum entre os mais idosos 

(p<0.01). Dentre os pacientes com FA, nenhum apresentou CHADS2 score 

de 0 e 25.5% tiveram score de 1 previamente ao AVCi. Todos os pacientes 

com CHADS2 score de 1 não estavam em uso de anticoagulante oral, mas 

tinham CHA2DS2-VASc score ≥ 2, apresentando indicação para este 
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tratamento. Trezentos e setenta e sete pacientes com AVCi e 2.297 

pacientes do grupo controle foram estudados nos dois hospitais. Houve 

uma maior proporção de pacientes mais idosos na população de nível 

socioeconômico mais alto (χ2obs= 28.7, gl= 2, p-value < 0.0001). Em 

todas as idades, a taxa de AVCi foi significativamente mais alta nos 

pacientes com nível socioeconômico mais baixo quando comparado com 

os pacientes com nível socioeconômico mais alto, com χ2obs=21.3 (valor 

de p< 0.0001) para idade de 30 a 64 anos; χ2obs=39.8 (valor de p< 0.0001) 

para idade de 65 a 79 anos; e χ2obs=14.1 (valor de p= 0.0002) para 

pacientes com idade maior ou igual a 80 anos. O odds ratios entre as taxas 

de AVCi nos dois hospitais foi de 2.4, 3.6 e 2.7 para os grupos etários 30 a 

64 anos, 65 a 79 anos e maior ou igual a 80 anos, respectivamente. 

Conclusão: HAS e FA são fatores de risco prevalentes e devem ser 

sempre considerados para tratamento em idosos. Estratificação de risco 

com CHA2DS2-VASc score poderia ter otimizado a indicação de 

anticoagulação oral em nossos pacientes. Nosso estudo mostrou que, em 

uma população estudada do município de São Paulo, nível socioeconômico 

baixo é associado a mais altas taxas de AVCi, independente da idade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No último século, a esperança de vida da população mundial 

aumentou de forma significativa, principalmente em decorrência dos 

avanços tecnológicos e científicos nas diferentes áreas, incluindo a 

saúde (1). 

Os pacientes com idade maior ou igual a 80 anos representam o 

segmento de idosos que mais cresce nos países em desenvolvimento 

(2). Este fato também é uma realidade na população brasileira. Em 

2000, eram 1,6 milhão de pessoas neste segmento, em 2050, essa 

população poderá ser de 13,8 milhões de pessoas (3). 

No entanto, essa longevidade traz novos desafios como a 

preservação da qualidade de vida. De fato, mais pessoas vivem bem 

em idades mais avançadas, porém há um aumento na prevalência das 

doenças relacionadas ao envelhecimento, como por exemplo, o 

acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). 

A prevalência de AVCi aumenta exponencialmente com a idade 

(4). Após os 55 anos, o risco de AVCi dobra a cada década (5, 6). Os 

idosos representam a maioria dos pacientes com AVCi e essa é uma 
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tendência para o futuro (5). O perfil dos fatores de risco 

cardiovasculares modificáveis pode ser diferente na dependência do 

grupo etário estudado (7). A fibrilação atrial, por exemplo, é uma das 

principais causas de AVCi nos pacientes com idade avançada (8).   

 O nível socioeconômico baixo é um fator de risco isolado para 

AVCi, porém essa relação é ainda pouco estudada (9, 10).  

 O maior conhecimento da prevalência dos fatores de risco 

cardiovasculares nos pacientes com AVCi e idade maior ou igual a 80 

anos pode colaborar na elaboração de estratégias de prevenção mais 

efetivas nessa população.  

 Frente à heterogeneidade socioeconômica dos países 

emergentes, como o Brasil, a análise da associação entre nível 

socioeconômico e risco de AVCi nos diferentes grupos etários pode 

gerar subsídios para ações de gestão em saúde mais personalizadas.          

 Nosso estudo avaliou a prevalência dos fatores de risco 

cardiovasculares nos pacientes com AVCi e idade maior ou igual a 80 

anos.  

Considerando o nível socioeconômico como um provável fator 

de risco cardiovascular, este estudo analisou a distribuição etária dos 
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pacientes com AVCi e comparou as taxas desta doença em dois 

hospitais localizados em áreas geográficas socioeconômicas distintas 

do município de São Paulo.       
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2. OBJETIVOS 

 

 

 Descrever a prevalência dos principais fatores de risco 

cardiovasculares em pacientes com AVCi e idade maior ou 

igual a 80 anos em uma população hospitalar. 

 

 Demonstrar a associação entre nível socioeconômico e 

AVCi nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos em 

duas populações hospitalares distintas.      
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Definição de envelhecimento  

 

O envelhecimento é o declínio progressivo, universal, que 

ocorre em todos os organismos durante o tempo, primeiramente na 

reserva funcional e depois na função. É heterogêneo, variando 

amplamente em diferentes indivíduos e em diferentes órgãos em um 

determinado indivíduo. Não constitui uma doença, contudo o risco de 

desenvolver uma doença é maior, frequentemente de maneira 

dramática, em função da idade (11).  

A Organização Mundial da Saúde - OMS - define a população 

idosa como aquela a partir dos 60 anos de idade, mas faz uma 

distinção quanto ao local de residência dos idosos. Este limite é válido 

para os países em desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade 

quando se trata de países desenvolvidos (12). Os pacientes com idade 

maior ou igual a 80 anos podem ser  considerados como muito idosos 

(13). 
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3.2. Demografia do envelhecimento  

 

3.2.1. Considerações quanto à esperança de vida 

 

A população mundial está envelhecendo. Os progressos dos 

fatores ambientais (água limpa e melhoria do saneamento) e 

comportamentais (nutrição e redução da exposição a riscos) e o 

tratamento e prevenção das doenças infecciosas são amplamente 

responsáveis pelo aumento em 30 anos da esperança de vida desde 

1900 (11).  

Em 1940, a vida média do brasileiro mal atingia os 50 anos de 

idade, era de 45,5 (3). Os avanços da medicina e as melhorias nas 

condições gerais de vida da população repercutiram no sentido de 

elevar a esperança de vida ao nascer, tanto que, 68 anos mais tarde, 

este indicador elevou-se em 27,28 anos, chegando a 72,78 anos em 

2008. A barreira dos 70 anos de vida média foi rompida por volta do 

ano 2000, quando se observou uma esperança de vida ao nascimento 

de 70,40 anos. Segundo uma projeção do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística –IBGE -, o Brasil continuará galgando anos na 
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vida média de sua população, alcançando, em 2050, o patamar de 

81,29 anos, semelhante ao atual da Islândia (81,80 anos), Hong Kong, 

China (82,20 anos) e Japão (82,60
 
anos) (3). Acredita-se que a 

população mundial de pessoas com mais de 80 anos, que atualmente 

corresponde a 1,37%, chegará a marca de 6,39% (11). 

Desde os primórdios da existência até nossos dias, a 

preocupação com o envelhecimento se faz presente no pensamento de 

teólogos, filósofos, cientistas, homens e mulheres comuns, buscando, 

através das gerações sucessivas, um sentido para a vida e uma 

explicação para a morte (14).  

Muitas terapias que estendem a vida podem não ser oferecidas 

aos pacientes muito idosos, devido à preocupação excessiva com a 

ocorrência de eventos adversos e por se subestimar a esperança de 

vida dessa população (11). Entretanto, espera-se que o idoso médio de 

75 anos de idade viva até os 86 anos e o idoso médio de 85 até os 91 

anos. A idade isoladamente não deve ser usada para suspender as 

intervenções com potencial de prevenir doenças e estender a vida 

(11). Marco Túlio Cícero, em seu livro “Saber Envelhecer” (140 
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A.C.), escreveu que: “ninguém é velho o bastante para não esperar 

viver um ano mais” (15). 

 

3.2.2. Envelhecimento global  

 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e 

relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo em um nível sem 

precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no 

mundo e, já em 1998, quase cinco décadas depois, este contingente 

alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 

milhões de pessoas idosas por ano (11). As projeções indicam que, em 

2050, a população idosa será de 1,9 bilhão de pessoas, montante 

equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de idade (16). 

Atualmente, 59% dos idosos moram em países em desenvolvimento 

da África, Ásia, América Latina, ilhas do Caribe e Oceania. O mundo 

em desenvolvimento tem o maior número absoluto de idosos e passa 

pelo maior aumento percentual (11). Quanto aos pacientes com mais 

de 80 anos, apenas 13% moram nos EUA e mais de 40% moram na 

Ásia (11).  
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3.2.3. Envelhecimento no Brasil 

 

O Brasil passa por importantes mudanças e uma delas é o 

aumento linear da esperança de vida nas últimas décadas. A esperança 

de vida do brasileiro, segundo a última Síntese de Indicadores Sociais 

do IBGE, passou de 70 para 73,1 anos entre 1999 e 2009. Neste 

período os homens passaram de 66,3 para 69,4 anos e as mulheres de 

73,9 para 77 anos (17).   

Este aumento, aliado à queda da fecundidade, tem feito subir o 

número absoluto e relativo de idosos, que passou, no período entre 

1991 e 2000, de 6,4 milhões para 9,7 milhões (12). Já em 2009, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou que o 

contigente de pessoas de mais de 60 anos somava cerca de 21 milhões 

(17). Esse número supera a população de idosos da França, Inglaterra 

e Itália (18). Com isso, a proporção de maiores que 60 anos na 

população aumentou, entre 1999 e 2009, de 9,1% para 11,3% (17). 

Entre os municípios das capitais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

apresentam as maiores proporções de idosos, representando, 

respectivamente, 14,9% e 13,5% da população total desses estados 
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(18). Atualmente, em todos os estados do Sudeste e Sul, assim como 

na maioria do Nordeste, a proporção de idosos na população já atingiu 

mais de 10% (18). Em termos absolutos, o Censo 2000 registrou que 

quase 1 milhão de idosos vivem no município de São Paulo (12).  

O subgrupo de idosos que mais cresceu relativamente no Brasil, 

entre 1998 e 2008, foi aquele das pessoas com 80 anos ou mais, 

atingindo um crescimento de quase 70% (18). Em números absolutos, 

estima-se que este segmento, em 2008, alcançava cerca de 3 milhões 

de pessoas (18). Estes dados mostram como o processo da 

longevidade está presente na sociedade brasileira e já indicam a 

necessidade de providências urgentes para garantir uma infraestutura 

de atendimento de saúde a esses idosos (18).  

Embora a fecundidade ainda seja a principal característica da 

dinâmica demográfica brasileira, em relação à população idosa, é a 

longevidade que vem progressivamente definindo seus traços de 

evolução.  A pirâmide etária brasileira está se assemelhando, em ritmo 

acelerado, a dos países desenvolvidos (3). 

 

 



 

14 

3.2.4. Aspectos sociais e econômicos do idoso brasileiro 

 

A maioria dos idosos no Brasil é detentora de baixo poder 

aquisitivo e vive em estado de pobreza muito acentuado, o que 

dificulta seu acesso a bens e serviços da comunidade e a manutenção 

de sua participação social e da vida cultural (19). No Brasil, coexiste 

uma população idosa subdesenvolvida, prematuramente envelhecida, 

oriunda das camadas populares marginais do campo e da cidade, com 

um grupo menor de idosos com alto poder aquisitivo, provenientes 

das elites e que vivem em condições equivalentes às dos países 

desenvolvidos (20).  

A distribuição urbana e rural da população de idosos insere-se 

no contexto do processo de crescente urbanização no Brasil. A 

proporção de idosos residentes nas áreas rurais passou de 23,3% em 

1991 para 18,6% em 2000 (12).  

O conceito de responsável pelo domicílio, utilizado pelo IBGE 

no Censo Demográfico 2000, está baseado na indicação pelos 

moradores do domicílio daquela pessoa considerada como referência 

da moradia em questão (12). O Censo 2000 verificou que 62,4% dos 
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idosos eram responsáveis pelos domicílios brasileiros, observando-se 

um aumento em relação a 1991, quando os idosos responsáveis 

representavam 60,4%. Os cônjuges representavam cerca de 22%, o 

que significa que a grande maioria (84,4%) desta população ocupa um 

papel de destaque no modelo de organização da família brasileira 

(12). 

A alfabetização é medida pela proporção de pessoas que se 

declararam como sabendo ler e escrever pelo menos um bilhete 

simples. Essa forma de investigação tem sido utilizada usualmente 

pelo IBGE nas suas pesquisas domiciliares, o que proporciona o 

acompanhamento temporal desse indicador (12). No período de 1991 

a 2000, a proporção de idosos alfabetizados cresceu de 55,8% para 

64,8%. Apesar desse avanço, em 2000, o contingente de idosos 

analfabetos era expressivo, representando cerca de 5,1 milhões de 

pessoas. Tomando como parâmetro o analfabetismo funcional, 

pessoas com menos de quatro anos de estudo, os idosos responsáveis 

pelo domicílio, em média, sequer tinham obtido este nível mínimo de 

instrução: 54,4% tinham no máximo três anos de estudo. Entre os 

idosos com 75 anos ou mais, 67,4% foram considerados analfabetos 
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funcionais (12). A proporção de idosos com escolaridade mais elevada 

é ainda menor. No grupo de idosos com cinco a sete anos de estudo, a 

proporção que, em 1991, era de 2,4%, foi de 4,2% em 2000 (12). 

A renda média do idoso é inferior à do conjunto da população 

com 10 anos ou mais de idade. Porém, entre 1991 e 2000, o 

crescimento de renda dos idosos foi mais intenso, atingindo 63%, 

contra 42% de crescimento na população com 10 anos ou mais (12).  

A partir dos dados disponíveis no Censo 2000, pode-se 

identificar importantes níveis de desigualdade no que concerne ao 

rendimento médio recebido pelos idosos. Por exemplo, a variação dos 

rendimentos médios em função da situação do domicílio (urbana ou 

rural) na qual reside o idoso. Nesse sentido, a renda rural deste grupo 

etário representou algo em torno de 40% da renda urbana em 2000 

(12). A definição de pobreza, dada por uma renda de até um salário 

mínimo, foi observada em 44,5% dos idosos responsáveis pelos 

domicílios. Um dado importante é que a renda proveniente do 

trabalho não constitui parcela majoritária da renda familiar dos idosos 

responsáveis pelo domicílio. No caso dos idosos homens, em 1999, os 

rendimentos de aposentadoria representaram 54,1% da renda familiar. 



 

17 

Já para as idosas, quase 80% dessa renda foram provenientes dos 

rendimentos de pensão e aposentadoria (12).  

Pode-se considerar que a universalização dos benefícios da 

seguridade social ocorrida nos últimos anos foi um dos fatores 

primordiais para explicar a evolução positiva dos rendimentos da 

população idosa. Dessa forma, uma boa parcela das famílias com 

idosos nessas condições passou a contar com um importante 

componente de sustentação de suas rendas, complementar aos 

rendimentos provenientes do trabalho e da produção (12). 

 

3.2.5. Envelhecimento e saúde da mulher 

 

As mulheres vivem mais que os homens, apenas 15% dos 

centenários são homens (11). Quanto à etnia, as mulheres brancas têm 

uma esperança de vida mais alta (11).  

A razão de sexo da população idosa brasileira é diferenciada, 

sendo maior o número de mulheres. Em 2009, as mulheres 

correspondiam a 55,8% da população de idosos (17). A maior 

longevidade da mulher é explicada pelos diferenciais de esperança de 
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vida entre os sexos, fenômeno mundial, mas que é bastante intenso no 

Brasil, haja vista que, em média, as mulheres vivem oito anos mais 

que os homens (17).  

Os homens, em geral, se casam novamente com maior 

frequência que as mulheres; consequentemente, as mulheres idosas 

costumam ser solteiras e viver sozinhas (11). As mulheres apresentam 

maior probabilidade de ter recursos financeiros insuficientes e passam 

a maior parte dos anos de suas vidas incapacitadas, se comparadas 

com os homens (11). As implicações da feminização da velhice em 

termos sociais é notória, dado que grande parte das mulheres é viúva, 

vive só, não tem experiência de trabalho no mercado formal e 

apresentam menor escolaridade (21). Segundo dados do IBGE, no 

Brasil, dentre as mulheres com 60 anos ou mais, 82,2% estão em 

trabalhos informais (17). 

Entretanto, há outras visões mais otimistas em relação à 

condição atual das mulheres idosas. Debert, por exemplo, acredita que 

para as idosas de hoje tanto a velhice quanto a viuvez podem 

representar uma certa independência ou mesmo uma forma de 

realização (22). Não obstante as aparentes contradições entre estas 
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duas visões, ambas contribuem para a discussão de questões 

importantes relacionadas ao tema do envelhecimento solitário, sendo 

verdadeiras para segmentos sociais específicos como, por exemplo, a 

população com idade maior ou igual a 80 anos (22). 

 

3.3. Biologia molecular, fisiologia e genética do envelhecimento 

 

A medida que envelhecemos, nos tornamos cada vez mais 

diferentes um dos outros. Para qualquer variável que possa ser 

medida, a variação na distribuição de valores em uma população 

aumenta com a idade (11). Além disso, os mecanismos homeostáticos 

são mais lentos para responder aos agentes estressores e levam mais 

tempo para restaurar a função normal, à medida que envelhecemos. A 

capacidade de manter a função estável em face de mudança no 

ambiente é chamada de alostasia e declina com a idade (11).  

O peso e a composição corporal sofrem alterações a partir dos 

45 anos, estabilizando-se aos 70 e declinando aos 80 anos, resultado 

de diferentes fatores, como hormônios, dependência funcional, uso 

excessivo de medicamentos e sedentarismo (23). Estudos evidenciam 
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que o aumento da gordura nas primeiras décadas do envelhecimento e 

a perda dela nas décadas mais tardias pode ser o padrão mais provável 

de comportamento da gordura corporal no envelhecimento (23). Entre 

30 e 70 anos, o sistema cardiovascular declina por volta de 30%, em 

consequência da diminuição da eficiência da musculatura miocárdica 

e a dinâmica da respiração fica diretamente afetada, em razão das 

modificações na caixa torácica e no parênquima pulmonar. A 

capacidade pulmonar decresce também, a partir dessa idade, o que 

leva a uma redução da oxigenação sanguínea (23). Um problema do 

envelhecimento é nosológico; quando determinada alteração é 

considerada alteração normal para a idade, e quando se torna uma 

doença? Idéias sobre a faixa do normal para uma idade em particular 

continuam a se desenvolver. Em determinado momento, considera-se 

que uma pessoa com 75 anos de idade com pressão arterial de 170x90 

mmHg tem um aumento da pressão arterial sistólica relacionado com 

a idade que não requer intervenção. Entretanto, atualmente sabe-se 

que uma leitura como essa é resultado de um aumento da rigidez 

vascular, um dos fatores de risco mais importantes para a morbidade e 

mortalidade cardiovasculares (11). Assim, as indicações para 
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intervenções que alterem a história natural mudam à medida que 

aprendemos mais sobre o envelhecimento (11). 

 Estudos com gêmeos sugerem que aproximadamente 30% na 

variação da longevidade podem ser atribuídos a fatores genéticos, e o 

restante é atribuído a fatores ambientais e comportamentais. O longo 

período de vida em determinadas famílias, bem como estudos de 

centenários e sua prole podem definir fenótipos particularmente 

adaptativos. Por exemplo, os centenários apresentam menor 

probabilidade de serem portadores do alelo da apolipoproteína E ɛ4, 

associada tanto ao risco de cardiopatia quanto ao risco de Alzheimer 

(11). Descobriu-se que os centenários judeus asquenazes e sua prole 

têm partículas maiores de lipoproteína de alta densidade (HDL), 

menor prevalência de hipertensão arterial sistêmica, doença 

cardiovascular e síndrome metabólica (11).  

 

3.4. Envelhecimento e doenças crônicas  

 

A incidência, prevalência e carga das doenças crônicas 

aumentam com a idade, o que está associado a um aumento do risco 
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de incapacidade e redução da habilidade para se recuperar de 

incapacidades, uma vez que tais doenças ocorram (11). Em 2005 as 

doenças crônicas foram responsáveis por 20 milhões de mortes em 

todo o mundo entre aqueles com idade maior ou igual a 70 anos. As 

principais responsáveis por essas mortes nos idosos foram: doença 

cardiovascular (30%), câncer (13%) e doença respiratória crônica 

(7%). Estas doenças possuem forte relação com tabagismo e 

obesidade, que constituem um problema crescente dos países em 

desenvolvimento (11). A incidência e a mortalidade da maioria das 

doenças oncológicas aumentam com a idade. A incidência de doença 

oncológica ajustada à idade é dez vezes mais alta na população com 

mais de 65 anos do que naqueles com menos de 65 anos e a 

mortalidade ajustada à idade é 15 vezes maior (11). 

 

3.5. Fatores de risco cardiovasculares e envelhecimento  
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3.5.1. Hipertensão arterial  

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição crônica 

comum, cuja prevalência aumenta com a idade. Estudos 

epidemiológicos demonstram que aproximadamente metade da 

população de idosos é acometida por HAS (24), o que aumenta a 

morbidade e mortalidade cardiovascular nessa população (25). A 

hipertensão sistólica isolada, resultante de um aumento 

desproporcional da pressão sistólica com a idade, é a variedade 

dominante de HAS nos idosos (26). Esta forma de hipertensão é 

verificada em 57% dos homens entre 65 e 89 anos e 65% das 

mulheres, estando associada à incidência de AVCi, hipertrofia 

ventricular esquerda e insuficiência cardíaca (27). Outro dado 

importante é o aumento das taxas de HAS não controladas em idosos 

(26). Este controle insatisfatório pode acelerar o declínio funcional 

cognitivo e físico nos idosos (11). Apesar dos estudos clínicos 

demonstrarem a eficácia do tratamento e as diretrizes para terapia 

serem bem estabelecidas, o tratamento da HAS em idosos é desafiador 

(26). Parte do problema está relacionada ao fato de que a maioria dos 
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estudos clínicos exclui pacientes com comorbidades, tornando seus 

resultados difíceis de extrapolar para os pacientes idosos com outras 

doenças e que estão em uso de múltiplas medicações. O estudo 

HYVET (“Hypertension in the Very Elderly Trial”) incluiu pacientes 

com idade maior ou igual a 80 anos e pressão arterial superior a 

160x90 mmHg, que foram selecionados de forma aleatória para um 

grupo para tratamento com perindopril e/ ou indapamida e para um 

grupo placebo (28). Após seguimento de 1,8 anos, houve redução na 

mortalidade por AVC, na mortalidade total e na incidência de 

insuficiência cardíaca no grupo tratado com antihipertensivos (28).   

 

3.5.2. Diabetes 

 

O diabetes é uma doença altamente limitante, podendo causar 

cegueira, amputações, nefropatia, complicações cardiovasculares e 

outras que acarretam prejuízos à capacidade funcional, autonomia e 

qualidade de vida. Também é uma das principais causas de morte 

prematura devido ao risco para o desenvolvimento de doenças 
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cardiovasculares, que contribuem para 50 a 80% das mortes dos 

diabéticos (29, 30). 

Assim como a HAS, o diabetes também é uma condição crônica 

cuja prevalência aumenta com a idade, porém a maior parte dos 

estudos não descreve a prevalência em pessoas com idade maior ou 

igual a 80 anos (31). O estudo multicêntrico de prevalência do 

diabetes no Brasil, realizado de 1986 a 1988, mostrou uma taxa de 

prevalência nacional de 7,6% em adultos de 30 a 69 anos (31). A 

maior prevalência foi observada no grupo etário de 60 a 69 anos, 

correspondendo a 17,4% (31). Estudos mais recentes, com menor 

abrangência geográfica, mostram que a prevalência de diabetes 

aumenta a cada década de vida chegando até 29% na população com 

idade entre 70 e 79 anos (32).    

 

3.5.3. Dislipidemia 

 

A dislipidemia após os 65 anos de idade não tem sido 

consistentemente relacionada ao desenvolvimento de doença 

cardiovascular, como nos mais jovens (33). De acordo com as 
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observações do estudo de Framingham, os valores de colesterol total 

diminuem nos pacientes muito idosos e este valor isolado tem fraca 

relação com doença cardiovascular nestes pacientes (34). Entretanto, o 

estudo de Framingham também demonstrou que a razão entre 

colesterol total e HDL (High Density Lipoprotein) aumentada está 

associada significativamente ao desenvolvimento de doença 

coronariana nos idosos, especialmente após os 80 anos (34).  

 

3.5.4. Tabagismo 

 

A prevalência de tabagismo diminui com o avançar da idade 

(35). No estudo de Framingham, no grupo de pacientes com idade 

maior ou igual a 85 anos, a proporção de tabagistas foi três vezes 

menor que nos pacientes com idade inferior a 65 anos (35).    

Estudos longitudinais sugerem que o abandono do tabagismo até 

os 75 anos de idade resulta em ganhos maiores nos anos de vida do 

que as terapias clínicas e cirúrgicas (11). Além disso, os níveis mais 

baixos de tabaco na meia idade estão associados à sobrevida livre de 

morbidade significativa até os 85 anos. Embora as modificações 
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precoces no estilo de vida sejam importantes, modificações mais 

tardias podem fazer diferença. Uma pessoa nunca é muito velha para 

beneficiar-se da interrupção do tabagismo (11). 

 

3.5.5. Doença coronariana 

 

A doença coronariana constitui uma das principais causas de 

sequelas e morte cardiovascular na população idosa (36). Esta doença 

acomete pelo menos metade dos idosos em países desenvolvidos (37). 

A subvalorização dos fatores de risco coronarianos nos pacientes 

idosos ocasiona uma relutância às intervenções (38, 39). No entanto, o 

aumento do risco absoluto de doença coronariana nessa população 

torna o controle dos fatores de risco mais custo efetivos nos idosos 

que nos demais pacientes (38, 39). De acordo com a OMS, a taxa de 

mortalidade específica por idade devido à doença coronariana e AVC 

é duas vezes maior no grupo etário de 75 a 84 anos quando 

comparado ao grupo de 65 a 74 anos (36). 
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3.5.6. Fibrilação atrial 

 

A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia cardíaca comum que 

confere uma substancial morbimortalidade devida a AVCi, 

tromboembolismo e insuficiência cardíaca, com significativo impacto 

na qualidade de vida da população (40, 41). A prevalência de FA 

aumenta acentuadamente com a idade: 5% das pessoas acima dos 65 

anos e 10% das acima de 80 anos (42, 43). A FA é relativamente mais 

prevalente em homens que em mulheres, embora o número absoluto 

seja similar, visto que as mulheres apresentam maior esperança de 

vida (44). A expectativa é de que a prevalência de FA aumente 

exponencialmente em decorrência do envelhecimento da população 

(43). 

A identificação de vários fatores de risco para AVCi nos 

pacientes com FA tem levado a publicação de diferentes esquemas de 

estratificação de risco de AVCi e tromboembolismo sistêmico (45-

47). Um esquema simples de avaliação é o CHADS2 score [ Cardiac 

Failure, Hypertension, age, diabetes, stroke (doubled)] risk index 

desenvolvido pelos investigadores do SPAF (Stroke Prevention in 
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Atrial Fibrillation) (45). O CHADS2 score é baseado em um sistema 

de pontuação, em que dois pontos são dados na presença de AVCi ou 

ataque isquêmico transitório (AIT) prévio e um ponto para idade 

maior ou igual a 75 anos, história de hipertensão arterial, diabetes ou 

insuficiência cardíaca recente (45). O esquema de estratificação de 

risco de AVCi CHADS2 score deve ser usado como uma ferramenta 

inicial, rápida e de fácil memorização para avaliação do risco de 

AVCi nos pacientes com FA. Nos pacientes com CHADS2 score ≥ 2 

(considerados como de alto risco), anticoagulação oral crônica com 

warfarina é recomendada com a dose ajustada para o international 

normalized ratio (INR) alvo de dois e meio (faixa de dois a três). Nos 

pacientes com CHADS2 score igual a 1 (risco moderado) recomenda-

se anticoagulação oral ou aspirina 75 – 325 mg e para os pacientes 

com CHADS2 score igual a 0 (baixo risco), aspirina 75-325 mg (46, 

48).  

O último guideline europeu recomendou que a escolha da terapia 

antitrombótica deve ser realizada com base na análise adicional da 

presença ou ausência de fatores de risco cardiovasculares para AVCi, 

que não estão presentes na CHADS2 score (49). Essa abordagem é 
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sugerida porque muitos pacientes com risco moderado (CHADS2 

score =1) têm maior benefício, sem risco significativo de hemorragia, 

com a utilização de anticoagulante oral, quando esta é comparada ao 

uso de antiagregante plaquetário (45). O CHADS2 score não inclui 

outros importantes fatores modificadores do risco de AVCi, como 

sexo feminino, idade entre 65 e 74 anos e doença aterosclerótica 

sistêmica (45). Considerando que estes fatores de risco são 

cumulativos, a presença de dois ou mais destes justificaria o uso de 

anticoagulante oral. A estratificação do risco de AVCi e 

tromboembolismo sistêmico nos pacientes com FA também pode ser 

realizada através do CHA2DS2-VASc [congestive heart failure, 

hypertension, age ≥ 75 anos (doubled), diabetes, stroke (doubled), 

vascular  disease, age 65 – 74 and sex category (female)] (47). Neste 

esquema, dois pontos são dados para história de AVCi e AIT prévios 

e para idade ≥ 75 anos e um ponto para idade entre 65 e 74 anos, 

história de HAS, diabetes, insuficiência cardíaca recente, doença 

aterosclerótica e sexo feminino. Este esquema pode ser uma extensão 

do CHADS2 score na decisão de indicar a anticoagulação oral na 

prevenção de AVCi nos pacientes com FA (49). A anticoagulação oral 
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é indicada nos pacientes com CHA2DS2-VASc score ≥ 2 e sugerida, 

preferencialmente à aspirina, quando a pontuação for igual a 1. Nos 

pacientes com CHA2DS2-VASc score igual a zero, aspirina ou, 

preferencialmente, nenhum tratamento antitrombótico é sugerido (49).  

 

3.6. Envelhecimento e AVCi 

 

A idade é o fator de risco não modificável mais importante para 

AVCi. O risco dessa doença dobra a cada década após os 55 anos de 

idade (5, 6). Dados atuais mostram que a prevalência de AVCi em 

mulheres é cada vez maior nas faixas etárias mais elevadas. Esse fato 

pode ser explicado pela maior esperança de vida da população 

feminina (50). O prognóstico funcional e a qualidade de vida após o 

AVCi, ajustados por idade, condição prévia e gravidade do evento, 

tendem a ser piores no sexo feminino (50).  

O prognóstico dos pacientes com AVCi piora com a idade. A 

morbidade e a mortalidade em 30 dias dos pacientes idosos com 

AVCi são maiores do que nos pacientes mais jovens (51) e o manejo 
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hospitalar desse grupo de pacientes é frequentemente menos ativo 

(52). 

Nos pacientes com AVCi, a idade maior ou igual a 80 anos está 

relacionada a um risco três vezes maior de morte (13). Este grupo 

etário com AVCi permanece mais tempo internado e apresenta menor 

probabilidade de retornar para casa após a alta (53). 

Alguns tratamentos consagrados em pacientes menores que 80 

anos, como o uso de trombolítico intravenoso, são questionáveis na 

população com idade maior ou igual a 80 anos (13). Entretanto, um 

estudo, realizado em Porto Alegre, concluiu que este tratamento não 

deve ser contraindicado em pacientes devidamente selecionados com 

idade maior ou igual a 80 anos (54).  

As estratégias de prevenção, como a anticoagulação oral em 

pacientes com fibrilação atrial, podem ser contraindicadas nos 

pacientes idosos, por preocupação com um maior risco de 

complicações. Porém, estudos atuais demonstram que esse risco é 

frequentemente superestimado (55). 
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3.7. Aspectos socioeconômicos no AVCi 

 

A incidência de AVCi no Brasil é de aproximadamente 100 por 

100.000 habitantes e cerca de 30% dos pacientes acometidos estarão 

mortos até o final do primeiro ano após o evento (56).  

Os custos gerados pelo atendimento dos pacientes com AVCi 

causam um alto impacto econômico nos sistemas de saúde mundiais 

(57, 58). Um estudo brasileiro mostrou que o custo inicial médio 

relacionado à internação dos pacientes com AVCi foi de 4.100 dólares 

(59).  

O nível socioeconômico baixo pode ser um fator de risco isolado 

para AVCi, porém essa associação é pouco estudada (9, 10). As taxas 

de internação por AVCi são menores em idosos de  nível 

socioeconômico alto, quando comparadas as taxas dos mais pobres 

(60). Um estudo, realizado na Finlândia com 6903 pacientes, 

demonstrou que o nível socioeconômico baixo foi relacionado a maior 

incidência e mortalidade por AVCi. Quanto ao prognóstico, nesse 

estudo, os pacientes com baixo nível socioeconômico apresentaram 

maior risco de serem institucionalizados após o AVCi (61). Em 
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relação aos pacientes maiores que 80 anos, foi demonstrado que baixo 

nível socioeconômico está diretamente relacionado à pior prognóstico. 

(53).   

Nos pacientes com AVCi e nível socioeconômico baixo pode 

ocorrer menor acesso aos tratamentos realizados pelas equipes 

multidisciplinares, com consequente efeito desfavorável no 

prognóstico. Este, também, pode ser influenciado pela demora na 

realização de procedimentos de alta complexidade nos pacientes 

menos favorecidos economicamente (62). A investigação, com 

exames complementares visando definir a etiologia do AVCi, costuma 

ser de melhor qualidade nos pacientes com alto nível socioeconômico. 

Um estudo realizado na Áustria mostrou que os pacientes com AVCi 

e nível socioeconômico baixo tiveram menor acesso à realização de 

ecocardiograma durante a internação (63). Outro dado alarmante 

nesse estudo foi que as mulheres tiveram menor chance de receber 

antiagregante profilático em comparação aos homens. Os autores 

mostraram que as mulheres de nível socioeconômico baixo foi o 

subgrupo com AVCi que recebeu o pior tratamento (63).  



 

35 

Hospitais com maior número de pacientes atendidos por ano 

apresentam melhores resultados nos indicadores de prognóstico dos 

pacientes atendidos com AVCi (64). Um trabalho mostrou que a 

população proveniente de áreas geográficas de baixo nível 

socioeconômico é mais comumente atendida em hospitais de baixa 

demanda. Este estudo evidenciou que estes pacientes, de baixo nível 

socioeconômico atendidos em hospitais de baixa demanda, 

apresentaram significativamente um pior prognóstico, quando 

comparados aos pacientes de alto nível socioeconômico atendidos em 

hospitais de alta demanda (65).  

O nível socioeconômico baixo pode dificultar o reconhecimento 

dos sinais e sintomas sugestivos de AVCi pela população leiga no 

ambiente pré-hospitalar (66). O tempo gasto para o transporte dos 

pacientes com AVCi até o hospital pode ser maior nas áreas 

geográficas com população mais pobre. Este fato pode ser explicado 

pela dificuldade no resgate dos pacientes, decorrente das piores vias 

urbanas de acesso nessas áreas (67). Estes dois fatores demonstrados 

são de grande importância, considerando que o tempo decorrido até o 
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atendimento médico inicial é um fator crítico no sucesso do 

tratamento dos pacientes com AVCi agudo (68).  

 

3.8. Incapacidades e impacto socioeconômico do envelhecimento 

 

Nos Estados Unidos, as taxas de incapacidade diminuíram 

durante os anos de 1980 a 1990, mas as epidemias de obesidade e 

inatividade física podem reverter essas tendências (11). No Brasil, há 

um aumento no número de idosos com incapacidade funcional. O 

parâmetro de incapacidade usado pelo IBGE é a capacidade de uma 

pessoa conseguir caminhar 100 metros (17). De acordo com o IBGE a 

maior freqüência de incapacidade funcional está na população com 

idade maior que 75 anos. Nos pacientes com idade igual ou maior que 

75 anos, 27,2% estão nesta situação (17).   

Uma preocupação dos países que já têm altas proporções de 

adultos idosos (Japão, Suécia, Grécia e Itália, cujos cidadãos com 

mais de 65 anos correspondem a 18% de suas populações) é a razão 

entre a faixa etária maior que 65 anos e a faixa etária de 15 a 64 anos, 

a chamada razão de dependência (11). Essa razão varia de 22% na 
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Europa a 6% na África, mas se espera que aumente para 50% na 

Europa no ano 2050, com todas as outras áreas do mundo excedendo 

25%, exceto a África (11).  

A discriminação dos nossos idosos é o resultado dos valores 

típicos de uma sociedade de consumo e de mercantilização das 

relações sociais. O exagerado enaltecimento do jovem, do novo e do 

descartável, além do descrédito sobre o saber adquirido com a 

experiência da vida, são as inevitáveis consequências desses valores 

(14). 

Entretanto, no Brasil, o ritmo acelerado do crescimento da taxa 

de participação dos idosos como suporte de seus domicílios, levanta 

importantes debates quanto à capacidade da sociedade em se adaptar 

ao envelhecimento populacional (12). Se, por um lado, a 

universalização dos benefícios da seguridade social tem sido 

fundamental na melhoria dos rendimentos dos idosos brasileiros nos 

últimos anos, por outro, o aumento do contingente de idosos provoca 

fortes pressões no sistema previdenciário e de assistência social (12). 

Em paralelo, a redução do número médio de componentes da família 

sob a responsabilidade dos idosos e o concomitante aumento da 
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proporção de idosos vivendo sozinhos trazem à tona questões sobre as 

condições que devem ser oferecidas a esses idosos, com tendência de 

vida cada vez mais autônoma e integrada (12). 

Um dos temas bastante abordados na 2ª Assembléia Mundial 

sobre o Envelhecimento da ONU foi o incentivo a ser dado sob a 

forma de ações governamentais, econômicas, políticas e culturais que 

possam garantir ao idoso a continuação de sua contribuição social de 

forma ativa e produtiva (69). As transformações causadas pelo 

envelhecimento populacional recaem sobre esse processo nos aspectos 

de consumo, desenvolvimento, investimento, distribuição de renda, 

flexibilidade da mão-de-obra, relações intergeracionais, igualdade 

social e de gênero e nas diversas formas de gestão econômica, social e 

política (69).  
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4. MÉTODO  

 

4.1. Descrição da prevalência dos fatores de risco 

cardiovasculares nos pacientes com idade maior ou igual a 80 

anos 

 

4.1.1. Informações gerais 

 

Estudo retrospectivo de série de casos consecutivos de um total 

de 215 pacientes com AVCi atendidos no Hospital Israelita Albert 

Einstein (HIAE), um hospital terciário, filantrópico e de ensino e 

pesquisa da região metropolitana do município de São Paulo, sudeste 

do Brasil. O estudo foi realizado com pacientes incluídos de setembro 

de 2004 a março de 2006. Os pacientes foram avaliados e seguidos 

pelo protocolo gerenciado de acidente vascular cerebral, que é 

certificado pela Joint Commission International (70). Todos os 

pacientes foram admitidos pela Unidade de Primeiro Atendimento 

(UPA) do HIAE. Os pacientes incluídos na UPA foram 

posteriormente seguidos pelo protocolo gerenciado, através de um 

plano de cuidados monitorado por um profissional de enfermagem e 

sua equipe especializada no acompanhamento de pacientes com 
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acidente vascular cerebral. Os dados foram coletados através de 

entrevista com o paciente (quando possível) e/ou acompanhantes e 

registrados em ficha clínica específica (anexo 1), preenchida na 

admissão e durante a internação dos pacientes. As informações da 

ficha clínica foram transferidas para um banco de dados eletrônico. 

Por tratar-se da utilização de banco de dados hospitalar, houve 

autorização do Comitê de Ética do HIAE para não utilização de 

consentimento assinado livre esclarecido. O uso do banco de dados foi 

previamente autorizado pela Diretoria de Prática Médica e pela 

Gerência da Neurologia do hospital. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e 

do HIAE. 

 

4.1.2. Fluxo de atendimento dos pacientes com AVCi 

 

Todos os pacientes admitidos pela UPA do HIAE deram entrada 

pela triagem ou pela sala de emergência. A triagem consiste em postos 

com profissionais de enfermagem que fazem a primeira avaliação dos 

pacientes, através de anamnese dirigida e avaliação dos sinais vitais.   
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Na triagem foi aplicada a escala LAPSS (Los Angeles Prehospital 

Stroke Screen) (71) e os pacientes foram encaminhados para a sala de 

emergência. Receberam monitorização, dois acessos venosos foram 

instalados e os exames laboratoriais do protocolo de tratamento 

trombolítico foram colhidos. Na sala de emergência foi realizado um 

eletrocardiograma (ECG). O neurologista de plantão da UPA foi 

chamado e avaliou os pacientes. Dados adicionais foram obtidos e a 

escala de AVC do NIH (National Institute of Health) foi aplicada 

(72). A seguir, o paciente foi encaminhado para realização de exame 

de imagem (tomografia de crânio em mais de 90% dos casos) e a 

decisão sobre o tratamento trombolítico foi tomada. Após a realização 

do exame de imagem, todos os pacientes com AVCi foram 

encaminhados para a unidade de terapia intensiva (UTI). 

Permaneceram na UTI sob acompanhamento da equipe 

multiprofissional e pelo médico intensivista em conjunto com o 

médico titular do paciente. Tomada a decisão de alta da UTI, todos os 

pacientes foram encaminhados para a unidade semi-intensiva ou 

unidade de internação para posterior alta hospitalar. Durante a 

internação os pacientes foram gerenciados pelo profissional de 
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enfermagem do protocolo de AVC, que, em conjunto com sua equipe, 

monitorou e controlou os indicadores de qualidade.  

 

4.1.3. Elegibilidade 

 

 Critérios de Inclusão:  

   

A) Diagnóstico clínico e/ou através de exame de neuroimagem 

compatíveis com AVCi. 

B) Pacientes admitidos pela UPA do HIAE  

                  

 Critérios de exclusão: 

 

A)  Pacientes com diagnóstico prévio de acidente vascular 

cerebral isquêmico referido ou evidenciado em exame de 

neuroimagem.    

B)   Pacientes com diagnóstico de hemorragia intracerebral 

espontânea ou hemorragia subaracnóidea. 
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C)  Pacientes que não foram gerenciados pelo programa de 

neurologia por decisão própria, da família ou do médico 

titular.  

 

4.1.4. Coleta de Dados 

 

Todos os dados referentes à prevalência dos fatores de risco 

cardiovasculares foram coletados por um profissional do time de 

AVC, por meio de uma ficha clínica (anexo 1) pré-estabelecida pelo 

Programa de Neurologia do HIAE. Dados adicionais da ficha não 

esclarecidos com o paciente foram confirmados a partir de consulta ao 

prontuário médico da instituição.   

Quanto ao diagnóstico de fibrilação atrial, todos os pacientes 

apresentavam ECG prévio ou realizado durante a internação, 

comprovando a arritmia.  

 

4.1.5. Definição das variáveis coletadas 

 

Fatores de risco cardiovasculares 
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a) Hipertensão arterial sistêmica – Pacientes que referiram 

história prévia de hipertensão arterial sistêmica e/ou estavam em uso 

de medicação anti-hipertensiva (26). 

 

b) Diabetes – Pacientes com história prévia de diabetes e/ou que 

estavam em uso de antidiabético oral ou insulina e/ou que 

apresentavam glicemia de jejum prévia superior a 125 mg/dl (73).  

 

c) Dislipidemia – Pacientes com história prévia de dislipidemia 

e/ou que estavam em uso de medicação hipolipemiante e/ou que 

apresentavam exame com dosagem sérica de colesterol total maior 

que 200 mg/dl (74). 

 

d) Tabagismo – Pacientes que referiram consumo de tabaco, 

independentemente da frequência e intensidade do hábito de fumar 

(75).   

 

e) Doença coronariana – Pacientes com história prévia de 

angina ou infarto agudo do miocárdio e/ou com exame complementar 
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de imagem invasivo ou não invasivo mostrando doença coronariana. 

Também foram incluídos pacientes com revascularização miocárdica 

cirúrgica ou por procedimento endovascular prévios (36). 

 

F) Fibrilação atrial – Pacientes que apresentavam 

documentação eletrocardiográfica atual ou prévia de fibrilação atrial 

(FA). Foram incluídos pacientes com fibrilação atrial paroxística, 

persistente e permanente (49). Como FA paroxística, foram 

considerados os pacientes que apresentavam história prévia ou atual 

de episódio de FA, com resolução espontânea em até sete dias. Como 

persistente, os casos de FA com duração maior que sete dias ou com 

necessidade de cardioversão. Como persistente de longa evolução, os 

casos de FA com duração maior ou igual a um ano quando a  decisão 

de controle do ritmo foi estabelecida. E como permanente, quando o 

diagnóstico de FA foi aceito e nenhuma tentativa de cardioversão 

planejada (49). 

Quanto à estratificação do risco de tromboembolia sistêmica 

antes do evento atual, os pacientes com FA foram divididos em três 

grupos etários (idade maior ou igual a 80 anos, entre 65 e 79 anos e 
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menor que 65 anos) e foram aplicados o CHADS2 score (45) e o 

CHA2DS2-VASc score (47). Nos pacientes com CHADS2 score de 

zero ou um foi realizada uma análise comparativa do risco de AVCi e 

tromboembolismo sistêmico após a aplicação do CHA2DS2-Vasc 

score.         

 

4.1.6. Análise estatística 

 

A prevalência dos fatores de risco cardiovasculares nos 

pacientes com AVCi foi avaliada e comparada em três grupos etários 

distintos: pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, entre 65 e 79 

anos e menor que 65 anos. Foi realizada uma análise estatística 

univariada para comparar a informação obtida em cada grupo, usando 

Teste exato de Fisher. O nível de significância adotado foi de 5% 

(p<0,05).    
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4.2. Demonstração da associação entre nível socioeconômico e 

AVCi nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

 

4.2.1. Instrumento de mensuração do nível socioeconômico da 

população estudada  

 

O nível socioeconômico dos pacientes foi estimado através do 

instrumento de segmentação geográfica socioeconômica de 

propriedade intelectual exclusiva da empresa State of the Art Analysis 

& Modeling Technologies (SD&W). Este instrumento de 

georreferenciamento foi usado previamente no desenvolvimento do 

Atlas de Saúde do Município de São Paulo (76). A segmentação 

geográfica socioeconômica do município de São Paulo foi 

desenvolvida a partir de áreas homogêneas definidas por Indicadores 

de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultural do Município - 

IDSCM, estabelecidos por meio do agrupamento de dados 

secundários, através de técnicas multivariadas – análise fatorial e 

análise de agrupamento (cluster analysis). Para esta segmentação 

foram utilizadas 2.500 variáveis provenientes do Censo Demográfico 
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de 2000 do IBGE (77). Os grupos de fatores estudados foram: 

potencial de consumo, educação, convênios médicos, gastos em saúde 

e lazer, consumo de energia elétrica, desenvolvimento comercial, 

serviços e indústria. Os dados adicionais utilizados foram 

provenientes de fontes de estatísticas públicas, com a construção de 

modelos que integram estas informações, visando identificar estágios 

socioeconômicos diferenciados intramunicípio, de tal forma a 

caracterizar e reconhecer os diversos perfis populacionais do 

município. Foram definidos sete estágios diferenciados: Solidez, 

Segurança, Equilíbrio em Conquista, Unipessoal, Estabilidade, 

Sobrevivência e Privação. Estes estágios discriminam a população 

residente de acordo com sua riqueza, grau de escolaridade; 

atendimento de infra-estrutura de água, luz e saneamento básico; 

acesso a convênios médicos e saúde pública; proximidade a bairros 

industriais; condição de empregos; necessidades e acessos a formas de 

lazer e alimentação. Com isso, os moradores foram qualificados de 

forma diferenciada.  

Características dos estágios identificados na segmentação 

geográfica socioeconômica: 
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A) Solidez – Grupo que apresenta solidez e patrimônio, 

sejam eles conquistados através do tempo ou herdados. 

Excelente padrão de vida, composição familiar muito 

pequena e madura. 

 

B) Segurança – Padrão de vida elevado com estrutura 

familiar reduzida e madura, no estágio definido como 

“ninho vazio”. 

 

C) Equilíbrio em Conquista – Família jovem, afluente 

em busca de equilíbrio financeiro. Muito bom padrão 

de vida, educacional, cultural, composição familiar 

pequena e jovem. 

 

D) Unipessoal – Característica de grandes cidades, 

composto por pessoas que vivem só, numa idade 

madura, em geral com predominância de homens 

separados ou solteiros, com nível social e cultural 

razoável. 
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E) Estabilidade – Padrão de vida razoável, acomodado à 

região em que vive, com estrutura familiar reduzida e 

bem madura. 

 

F) Sobrevivência – Grupo onde a sobrevivência está 

vinculada à proximidade ao desenvolvimento urbano. 

Baixo padrão de vida, composição familiar jovem e 

grande.  

 

G) Privação – Distante de oportunidades, com baixíssimo 

poder aquisitivo e privado do acesso ao 

desenvolvimento urbano. 

 

H) Especial e sem informação – Áreas do município das 

quais não se obteve informações.  
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4.2.2. População com AVCi estudada 

 

O estudo foi realizado com pacientes atendidos no HIAE e no 

Hospital Municipal Moyses Deutsch (HMMD).  

 

 

Figura 1. Segmentação geográfica socioeconômica do município 

de São Paulo e a localização dos hospitais estudados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIAE 

HMMD 



 

53 

4.2.2.1. Pacientes atendidos no HIAE 

 

Estudo retrospectivo de série de casos consecutivos de um total 

de 225 pacientes com AVCi atendidos no HIAE, um hospital terciário, 

filantrópico e de ensino e pesquisa, na região metropolitana do 

município de São Paulo, sudeste do Brasil. O estudo foi realizado com 

pacientes incluídos de janeiro de 2005 a novembro de 2008. O 

diagnóstico de AVCi  foi confirmado através de avaliação clínica do 

médico titular do paciente e da equipe de profissionais do protocolo 

gerenciado de AVC do hospital e por exame de imagem.  

 

4.2.2.2. Pacientes atendidos no HMMD 

 

Estudo retrospectivo de série de casos consecutivos de um total 

de 154 pacientes com AVCi atendidos no HMMD, um hospital 

secundário, municipal e situado na periferia, a trinta quilômetros do 

centro do município de São Paulo, sudeste do Brasil. O estudo foi 

realizado com pacientes incluídos de abril de 2008 a maio de 2009. O 

diagnóstico de AVCi foi confirmado através de avaliação clínica da 
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equipe médica e do profissional de enfermagem responsáveis pelo 

protocolo de AVC do hospital e através de exame de imagem.     

 

4.2.3. Elegibilidade 

 

 Critérios de Inclusão:  

   

A) Diagnóstico clínico e/ou através de exame de imagem 

compatíveis com AVCi. 

B) Admissão realizada pela UPA do HIAE (pacientes do HIAE) e 

pelo pronto socorro do HMMD (pacientes do HMMD). 

 

 Critérios de exclusão: 

 

A) Código de Endereço Postal (CEP) do paciente não obtido no 

ato do preenchimento do cadastro de admissão. 

B) Moradores de outros municípios. 

C) Pacientes sem endereço fixo. 
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D) Diagnóstico de hemorragia intraparenquimatosa cerebral ou 

hemorragia subaracnóidea. 

 

4.2.4. Desenho do estudo 

 

4.2.4.1. Distribuição dos pacientes nas áreas de segmentação 

geográfica socioeconômica 

 

Todos os pacientes incluídos no estudo eram provenientes de 

domicílios situados no município de São Paulo. O endereço completo, 

com CEP, foi obtido através do banco de dados de internação 

informatizado dos hospitais estudados. Os pacientes do HIAE e do 

HMMD foram distribuídos, através do CEP de suas residências, nas 

áreas geográficas socioeconômicas pré-definidas. Esta distribuição foi 

realizada através de um programa de informática específico de 

propriedade intelectual da SD&W. A proporção de pacientes por área 

geográfica foi analisada em cada hospital. A seguir, foram obtidos 

dois mapas, demonstrando as áreas geográficas socioeconômicas das 

quais os pacientes eram provenientes. Com o mapeamento foi possível 
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estimar o perfil socioeconômico da população dos dois hospitais 

estudados.   

 

4.2.4.2. Perfil populacional das regiões dos hospitais 

 

Após a realização do mapeamento dos pacientes dos dois 

hospitais estudados, foi feita uma análise para definir as regiões das 

quais a maioria destes era proveniente. Utilizando os mapas de 

distribuição dos pacientes atendidos, foram definidas áreas 

geográficas socioeconômicas com população de maior acesso a cada 

um dos hospitais. A mensuração das áreas geográficas 

socioeconômicas das quais os pacientes eram provenientes teve como 

objetivo definir uma população do município com acesso aos 

hospitais para comparações posteriores. Após definição da área 

geográfica socioeconômica de acesso aos hospitais, a população total 

destas áreas, bem como a distribuição etária, foram obtidas através de 

dados da SD&W correspondentes ao ano de 2009.     

O software utilizado para o georreferenciamento e para o 

desenho dos mapas foi o  MapInfo Professional. 
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4.2.4.3. Distribuição dos pacientes por faixa etária 

 

Os pacientes com AVCi do HIAE e do HMMD foram 

estratificados nas seguintes faixas etárias: até 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 

39, 40 a 54, 55 a 64, 65 a 79 e com idade maior ou igual a 80 anos. 

Em seguida, as populações das áreas geográficas socioeconômicas de 

acesso aos dois hospitais também foram estratificadas nas mesmas 

faixas etárias. A distribuição, por faixa etária, dos pacientes com 

AVCi do HIAE e HMMD e das respectivas populações das áreas 

geográficas  socioeconômicas de acesso foram descritas e 

comparadas. 

 

4.2.4.4. Comparação entre a distribuição por faixa etária dos 

pacientes do HIAE e do HMMD 

 

As faixas etárias escolhidas para comparação dos pacientes do 

HIAE e HMMD foram: idade de 30 a 64 anos, 65 a 79 anos e maior 

ou igual a 80 anos. Após exclusão dos pacientes com idade menor que 

30 anos a população estudada foi composta por 224 pacientes do 
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HIAE e 153 pacientes do HMMD. Primeiramente foram comparadas 

as proporções de pacientes com AVCi por faixa etária em cada 

hospital. Após, comparou-se as proporções de pacientes por faixa 

etária entre os dois hospitais. As populações das áreas geográficas 

socioeconômicas de acesso ao HIAE e HMMD foram estratificadas 

nas três faixas etárias e também foram comparadas. Esta última 

comparação foi realizada porque possíveis diferenças nas 

distribuições dos pacientes com AVCi entre os hospitais podem ser 

decorrentes apenas de diferenças nas faixas etárias da população de 

acesso.   

 

4.2.4.5. Utilização de um grupo controle para avaliação da taxa de 

AVCi por faixa etária 

 

O grupo controle utilizado foi composto por pacientes com 

diagnóstico ortopédico internados no HIAE e no HMMD nos mesmos 

períodos. A escolha dos pacientes da ortopedia como um grupo 

controle foi sob a suposição de que a distribuição dessa população por 

faixa etária é semelhante a do público do hospital em geral e com a 
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intenção de reduzir a influência da presença de fatores de risco 

cardiovasculares, como poderia ocorrer se fosse um grupo de 

pacientes da cardiologia, por exemplo.  

Os pacientes do HIAE foram incluídos de janeiro de 2005 a 

novembro de 2008 e do HMMD, de abril de 2008 a maio de 2009. 

Este período foi o mesmo de inclusão dos pacientes com AVCi nos 

respectivos hospitais. Quanto aos critérios de inclusão, todos os 

pacientes tinham endereço completo com CEP e moravam no 

município de São Paulo.  

A opção por um grupo controle, em cada hospital, foi feita com 

o intuito de aumentar a confiabilidade dos dados. Este aumento da 

confiabilidade deve-se ao período igual de inclusão e neutralização 

das diferenças de acesso entre os pacientes com AVCi e o grupo 

controle.   

Os pacientes do grupo controle também foram distribuídos e 

mapeados nas diferentes áreas de segmentação geográfica 

socioeconômica e estratificados em faixas etárias (idade de 30 a 64 

anos, 65 a 79 anos e maior ou igual a 80 anos). Os pacientes do grupo 
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controle, com idade maior ou igual a 30 anos totalizaram 1669 

pacientes no HIAE e 628 no HMMD. 

Através da relação entre o número de pacientes com AVCi  e o 

número de pacientes no grupo controle foram calculadas as taxas de 

AVCi nos dois hospitais. A taxa de AVCi foi calculada como sendo o 

número de pacientes com AVCi acima de 30 anos dividido pelo 

número de pacientes do grupo controle acima de 30 anos multiplicado 

por 100. Esta taxa foi calculada nas três faixas etárias estudadas e os 

valores obtidos em cada hospital foram comparados.   

Com o intuito de avaliar se a diferença na distribuição dos 

números de pacientes com AVCi por faixa etária foi decorrente 

apenas da diferença existente na distribuição da população foi 

efetuado um teste comparativo. A distribuição dos pacientes com 

AVCi entre as faixas etárias foi testada nos dois hospitais. 

 

4.2.4.6. Análise estatística 

 

Para comparar tanto as distribuições por idade, dentro de cada 

área geográfica ou hospital, quanto as áreas geográficas de cada 
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hospital e os próprios hospitais, foram realizados testes estatísticos de 

aderência ou associação, do tipo Qui-quadrado de Pearson, 

considerando um coeficiente de confiança de 95%. O Teste 

Paramétrico – Qui-quadrado de Pearson de aderência foi usado para 

avaliar se a distribuição observada se ajusta a uma distribuição 

específica. Ou seja, no caso desse estudo, testamos se a frequência de 

pacientes ou da população é distribuída igualmente nas faixas etárias. 

Por exemplo, considerando um total de 224 pacientes, se a hipótese 

desse teste é verdadeira, esperamos que haja aproximadamente 75 

pacientes em cada uma das três faixas etárias (224/3). Assim, as 

hipóteses desse teste são: 

H0: O número de pacientes é igual em todas as faixas etárias 

Ha: O número de pacientes não é igual em todas as faixas etárias 

 

E a estatística de teste é calculada como: 

 

E

EO 2
2 )( 
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sendo O o valor observado em cada casela e E o valor esperado 

sob H0. Para este exemplo, temos a respectiva tabela: 

Tabela 1. Demonstração da análise estatística (teste de aderência) 

 

 

 

O teste Qui-quadrado de Pearson de associação foi utilizado para 

avaliar se as distribuições observadas de duas populações são iguais. 

Ou seja, se há uma associação entre a população e a faixa etária. 

Testamos se a frequência de pacientes ou da população é distribuída 

igualmente nas faixas etárias no HMMD e HIAE. Assim, as hipóteses 

desse teste são: 

H0: A distribuição por faixa etária não é associada ao grupo 

considerado 

Ha: A distribuição por faixa etária é associada ao grupo 

considerado 

 

E a estatística de teste é calculada como: 
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sendo O o valor observado em cada casela e E o valor esperado 

sob H0. Para o caso dos pacientes com AVCi, temos as respectivas 

tabelas: 

 

Tabela 2. Demonstração da análise estatística (teste de associação 

– valor observado) 

  

 

 

 

 

Tabela 3. Demonstração da análise estatística (teste de associação 

- valor esperado) 

 

 

 

Hospital

Pacientes de AVCi por faixa etária - observado

Até 64 anos 65 a 79 anos
80 anos ou 

mais
Total

HIAE
50 80 95 225

22% 36% 42% 100%

HMMD
57 50 153 154

37% 32% 99% 100%

Hospital

Pacientes de AVCi por faixa etária esperado

Até 64 anos 65 a 79 anos
80 anos ou 

mais
Total

HIAE
64 77 147 225

28% 34% 65% 100%

HMMD
44 53 101 154

28% 34% 65% 100%
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Para comparar as taxas de AVCi em cada faixa etária nos 

hospitais, utilizamos o teste qui-quadrado com 95% de intervalo de 

confiança. Para cada faixa etária, calculamos a taxa “percentual de 

pacientes AVCi / percentual de pacientes do grupo controle” 

(percentuais da distribuição) para cada hospital. Depois a razão dessas 

taxas foi calculada para obter a razão (odds ratio). 

O software utilizado  para cálculos estatísticos foi o SPSS for 

Windows (Statistical Package for the Social Sciences). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Descrição da prevalência dos fatores de risco cardiovasculares 

nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

  

De setembro de 2004 a março de 2006, 215 pacientes com 

diagnóstico de AVCi foram incluídos no estudo. Destes, 78 (36.5%) 

tinham idade maior ou igual a 80 anos, 95 (44%) tinham idade entre 

65 e 79 anos e 42 (19.5%) tinham idade menor que 65 anos. As 

médias de idade nos três grupos etários foram de 85,2 (variando de 80 

a 97 anos), 73,4 (variando de 65 a 79 anos) e 50,7 (variando de 19 a 

64 anos), respectivamente.  

 

5.1.1. Quanto à distribuição por sexo dos pacientes  

 

Entre os pacientes com idade menor que 65 anos, 28 (66,5%) 

eram do sexo masculino. No grupo etário com idade entre 65 e 79 

anos, 58 (61%) eram homens. Entretanto, nos pacientes com idade 

maior ou igual a 80 anos houve um predomínio do sexo feminino. Do 
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total de 78 pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, 57 (73%) 

eram mulheres e apenas 21 (27%) eram homens. Na comparação entre 

os grupos etários houve um predomínio, estatisticamente significativo, 

de mulheres nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos em 

relação aos demais grupos (p< 0.001). 

 

5.1.2. Quanto à distribuição por grupo étnico 

 

Dos 215 pacientes estudados, 211 (98%) eram brancos. Nenhum 

paciente estudado era afrobrasileiro e quatro (2%) pacientes eram 

asiáticobrasileiros. Dos quatro pacientes asiáticobrasileiros, dois eram 

do grupo etário maior ou igual a 80 anos e dois do grupo etário com 

idade entre 65 e 79 anos.    

 

5.1.3. Quanto à prevalência de hipertensão arterial sistêmica 

 

Dos 215 pacientes estudados, 152 (70,5%) tinham diagnóstico 

de hipertensão arterial sistêmica (HAS). Entre os pacientes com idade 

menor que 65 anos, 24 (57%) tinham HAS. Este diagnóstico foi 
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observado em 72 (76%) pacientes no grupo etário com idade entre 65 

e 79 anos. Nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, 56 

(72%) pacientes eram hipertensos. Houve um aumento na proporção 

de pacientes com HAS após os 65 anos de idade. Porém, a tendência 

de aumento na prevalência de HAS observada na comparação dos 

menores que 65 anos com os com idade entre 65 e 79 anos não se 

manteve nos com idade maior ou igual a 80 anos. A prevalência de 

HAS nos com idade maior ou igual a 80 anos foi menor em relação 

aos com idade entre 65 e 79 anos. Entretanto, a análise estatística não 

demonstrou diferença significativa na prevalência de HAS nos 

pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, quando comparados ao 

grupo etário com idade de 65 a 79 anos (p=0,08). 

 

5.1.4. Quanto à prevalência de diabetes 

 

Dos 215 pacientes estudados, diabetes foi demonstrado em 53 

(24,5%). Dentre os com idade menor que 65 anos, sete (16,5%) 

tinham diabetes. Este diagnóstico foi observado em 30 (31,5%) 

pacientes com idade entre 65 e 79 anos. No grupo etário com idade 
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maior ou igual a 80 anos, 16 (20,5%) eram diabéticos. Quando 

comparados com os pacientes com o grupo etário de 65 a 79 anos, os 

com idade maior ou igual a 80 anos apresentaram menor prevalência 

de diabetes. Porém, não houve diferença estatisticamente significativa, 

quanto à prevalência de diabetes entre estes dois grupos etários 

(p=0,09). 

 

5.1.5. Quanto à prevalência de dislipidemia 

 

Dos 215 pacientes estudados, dislipidemia foi demonstrada em 

20 (9,5%). Dentre os com idade menor que 65 anos, sete (16,5%) 

tinham diagnóstico de dislipidemia. Este diagnóstico foi observado 

em sete (7,5%) pacientes com idade entre 65 e 79 anos. Nos com 

idade maior ou igual a 80 anos, seis  (7,5%) apresentavam 

dislipidemia. Não houve diferença estatisticamente significativa, 

quanto à prevalência de dislipidemia entre os grupos etários (p=0,18). 
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5.1.6. Quanto à prevalência de tabagismo 

 

Dos 215 pacientes estudados, tabagismo foi demonstrado em 22 

(10%). Dentre os com idade menor que 65 anos, oito (19%) pacientes 

eram tabagistas. Este diagnóstico foi observado em 10 (10,5%) dos 

com idade entre 65 e 79 anos. No grupo etário com idade maior ou 

igual a 80 anos, quatro (5%) apresentavam história de tabagismo. 

Houve uma tendência a menor proporção de tabagistas com o avançar 

da idade, em especial no grupo etário com idade maior ou igual a 80 

anos (p=0,05). 

 

5.1.7. Quanto à prevalência de doença coronariana 

 

Dos 215 pacientes estudados, o diagnóstico de doença 

coronariana foi demonstrado em 68 (31,5%). Dentre os pacientes com 

idade menor que 65 anos, seis (14%) tinham doença coronariana. Este 

diagnóstico foi observado em 34 (36%) dos com idade entre 65 e 79 

anos. No grupo etário com idade maior ou igual a 80 anos, 28 (36%) 

eram coronariopatas. A proporção de pacientes com doença 
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coronariana aumentou, de forma estatisticamente significativa, após 

os 65 anos de idade (p=0,02). Porém, a proporção de coronariopatia 

nos com idade entre 65 e 79 anos foi exatamente igual a observada 

nos com idade maior ou igual a 80 anos.  

 

5.1.8. Quanto à prevalência de fibrilação atrial 

 

5.1.8.1. Distribuição dos pacientes com FA por grupo etário 

 

Dos 215 pacientes estudados, 35 (16%) tinham FA. A média de 

idade dos pacientes com AVCi e FA, por grupo etário, foi de: 60,5 

(variando de 59 a 62) nos menores que 65 anos, 74,5 (variando de 69 

a 77) no grupo com idade entre 65 e 79 anos e 86 (variando de 81 a 

97) nos com idade maior ou igual a 80 anos. Dentre os com idade 

menor que 65 anos, dois (5%) tinham FA. Este diagnóstico foi 

observado em 12 (12,5%) dos pacientes com idade entre 65 e 79 anos. 

No grupo etário com idade maior ou igual a 80 anos, 21 (27%) 

apresentavam FA. Houve aumento na prevalência de FA com o 

avançar da idade. Os pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 
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apresentaram uma prevalência de FA significativamente maior 

quando comparados aos demais grupos etários (p<0,01).  

 

5.1.8.2. Distribuição dos pacientes com FA por sexo  

 

Dos 35 pacientes com FA, 23 (65,5%) eram do sexo feminino e 

12 (34,5%) do sexo masculino. Os dois (100%) pacientes com menos 

de 65 anos eram do sexo masculino. Dentre os 12 pacientes com idade 

entre 65 e 79 anos, seis (50%) eram do sexo masculino e seis (50%) 

eram do sexo feminino. Entretanto, dos 21 pacientes com idade maior 

ou igual a 80 anos, 17 (81%) eram do sexo feminino e quatro (19%) 

do sexo masculino. 

 

5.1.8.3. Distribuição dos pacientes com FA por CHADS2 score 

(pré AVCi) 

 

A distribuição dos 35 pacientes com FA, de acordo com 

CHADS2 score, foi: nove (25,5%) com CHADS2 score 1, 18 (51,5%) 

com CHADS2 score 2, sete (20%) com  CHADS2 score 3 e um (3%) 
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com  CHADS2 score 4. Os dois pacientes com idade menor que 65 

anos apresentavam CHADS2 score de 2. Dentre os 12 pacientes com 

idade entre 65 e 79 anos, cinco (41,5%) apresentavam CHADS2 score 

1; quatro (33,5%), CHADS2 score 2 e três (25%), CHADS2 score 3. 

Dos 21 pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, quatro (19%) 

apresentavam  CHADS2 score 1; 12 (57%), CHADS2 score 2; quatro 

(19%), CHADS2 score 3 e um (5%), CHADS2 score 4.  

 

 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes com FA por CHADS2 score 

 

CHADS2 <65 anos 65 –79 anos ≥ 80 anos Total 

1 0 5 (41,5%) 4 (19%) 9 (25,5%) 

2 2 (100%) 4 (33,5%) 12 (57%) 18 (51,5%) 

3 0 3 (25,0%) 4 (19%) 7 (20,0%) 

4 0 0 1 (5%) 1 (3,0%) 

Total 2 (100%) 12 (100%) 21 (100%) 35 (100%) 
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5.1.8.4. Distribuição dos pacientes com FA por CHA2DS2-VASc 

score (pré AVCi) 

 

A distribuição dos 35 pacientes com FA, de acordo com 

CHA2DS2-VASc score, foi: cinco (14,5%) com CHA2DS2-VASc  

score  2; nove (25,5%), com CHA2DS2-Vasc score 3; 11 (31,5%) com  

CHA2DS2-VASc  score 4; oito (23%), com  CHA2DS2-VASc score 5 e 

dois (5,5%) CHA2DS2-VASc 6. Dos dois pacientes com idade menor 

que 65 anos, um (50%) apresentava CHA2DS2-VASc score 2  e um 

(50%) paciente apresentava CHA2DS2-VASc score 3. Dentre os 12 

pacientes com idade entre 65 e 79 anos, quatro (33,5%) apresentavam 

CHA2DS2-VASc score 2; quatro (33,5%), CHA2DS2-VASc score 3; 

dois (16,5%), CHA2DS2-VASc score 4 e dois (16,5%), CHA2DS2-

VASc score 5. Dos 21 pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, 

quatro (19%) apresentavam  CHA2DS2-VASc score 3; nove (43%), 

CHA2DS2-VASc score 4; seis (28,5%), CHA2DS2-VASc score 5 e 

dois (9,5%), CHA2DS2-VASc score 6. 
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Tabela 5. Distribuição dos pacientes com FA por CHA2DS2-VASc 

score 

 

CHA2DS2-VASc <65 anos 65 a 79 anos ≥ 80 anos Total 

2 1 (50%) 4 (33,5%) 0  5 (14,5%) 

3 1 (50%) 4 (33,5%) 4 (19%)  9 (25,5%) 

4 0 2 (16,5%) 9 (43%) 11 (31,5%) 

5 0 2 (16,5%) 6 (28,5%)  8 (23,0%) 

6 0 0 2 ( 9,5%) 2 ( 5,5%) 

Total 2 (100%) 12 (100%) 21 (100%) 35 (100%) 

 

 

5.1.8.5. Aplicação e análise do CHA2DS2-VASc score nos 

pacientes com CHADS2 score = 1  (pré AVCi) 

 

Dos nove pacientes com CHADS2 score igual a 1, cinco 

apresentavam idade entre 65 e 79 anos e quatro apresentavam idade 

maior ou igual a 80 anos. O CHA2DS2-Vasc score foi aplicado nesses 

nove pacientes que apresentaram CHADS2 score igual a 1 na 

admissão  e os resultados obtidos estão descritos a seguir. Os quatro 

pacientes do grupo etário maior ou igual a 80 anos apresentaram 
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CHA2DS2-Vasc score 3. Os fatores adicionais, que levaram ao 

aumento do risco com a aplicação do CHA2DS2-VASc score nestes 

pacientes foram: idade maior ou igual a 75 anos e sexo feminino em 

três destes e a idade maior ou igual a 75 anos e doença coronariana em 

um paciente. Entre os cinco pacientes com CHADS2 score e idade 

entre 65 e 79 anos, dois apresentaram CHA2DS2-VASc score 2 (o 

fator adicional que levou ao aumento do risco foi a idade entre 65 e 74 

anos), um apresentou CHA2DS2-Vasc score 3 (os fatores adicionais 

foram idade entre 65 e 74 anos e sexo feminino) e dois apresentaram 

CHA2DS2-VASc score 4 (os fatores adicionais foram idade entre 65 e 

74 anos, sexo feminino e doença coronariana).    

 

5.1.8.6. Utilização de medicação antitrombótica pré admissão nos 

pacientes com AVCi 

 

 

 

 

 



 

77 

Tabela 6. Tratamento antitrombótico usado pré AVCi em cada 

faixa etária 

 

 ≥80 anos 65 a 79 anos < 65 anos Total 

Anticoagulados 4 (19%) 3 (25%) 0 7 (20%)* 

Antiagregados 14 (66,5%)    7 (58,5%) 2 (100%) 23 (65,5%) 

Sem antitrombótico   3 (14,5%)    2 (16,5%) 0   5 (14,5%) 

Total 21 (100%) 12 (100%) 2 (100%) 35 (100%) 

 

* Dos sete pacientes anticoagulados, três (43%) estavam em 

faixa terapêutica.  

Os nove pacientes com CHADS2 score = 1 estavam em uso de 

antiagregantes plaquetários antes do AVCi.  

 

5.2. Demonstração da associação entre nível socioeconômico e 

AVCi nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos  

 

5.2.1. População do estudo 
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5.2.1.1. Pacientes com AVCi 

 

Foram estudados 224 pacientes com AVCi atendidos no HIAE e 

153 pacientes com AVCi atendidos no HMMD.  

 

Figura 2. Pacientes do HIAE com diagnóstico de AVCi (2005-

2008) – distribuição pelo georreferenciamento (segmentação 

geográfica socioeconômica) 

 

Os pacientes com AVCi atendidos no HIAE foram provenientes 

de regiões com predomínio dos segmentos socioeconômicos solidez e 

segurança (nível socioeconômico elevado). 
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Figura 3.  Pacientes do HMMD com diagnóstico de AVCi (2008-

2009) – distribuição pelo georreferenciamento (segmentação 

geográfica socioeconômica)  

 

Os pacientes com AVCi atendidos no HMMD foram 

provenientes de regiões com predomínio dos segmentos 

socioeconômicos estabilidade, sobrevivência e privação (nível 

socioeconômico baixo). 
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Tabela 7. Distribuição por segmentação geográfica 

socioeconômica dos pacientes com AVCi do HIAE e do HMMD   

  

Na tabela acima, observamos que 87% dos pacientes do HIAE 

são provenientes dos segmentos socioeconômicos equilíbrio, 

segurança e solidez, enquanto que 96% dos pacientes do HMMD são 

provenientes dos segmentos estabilidade, sobrevivência e privação. 

 

5.2.1.2. Pacientes com diagnóstico ortopédico (grupo controle) 

 

Foram estudados 1669 pacientes ortopédicos (grupo controle) 

atendidos no HIAE de junho de 2005 a novembro de 2008 e 628 

pacientes ortopédicos (grupo controle) atendidos no HMMD de abril 

de 2008 a maio de 2009. 
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Figura 4. Pacientes do HIAE com diagnóstico ortopédico (grupo 

controle) de 2005 a 2008) – distribuição pelo georreferenciamento 

(segmentação geográfica socioeconômica) 

 

 

Os pacientes ortopédicos (grupo controle) atendidos no HIAE 

foram provenientes de regiões de predomínio dos segmentos 

socioeconômicos solidez e segurança (nível socioeconômico elevado). 

Esta distribuição foi a mesma dos pacientes com AVCi, mostrando a 

semelhança no acesso ao HIAE entre o grupo AVCi e controle. 
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Figura 5. Pacientes do HMMD com diagnóstico ortopédico (grupo 

controle) de 2008 a 2009 – distribuição pelo georreferenciamento 

(segmentação geográfica socioeconômica)  

 

 

Os pacientes ortopédicos (grupo controle) atendidos no HMMD 

foram provenientes de regiões de predomínio dos segmentos 

socioeconômicos estabilidade, sobrevivência e privação (nível 

socioeconômico baixo). Esta distribuição foi a mesma dos pacientes 

com AVCi, mostrando a semelhança no acesso ao HMMD entre o 

grupo AVCi e controle. 
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Tabela 8. Distribuição por segmentação geográfica 

socioeconômica dos pacientes do grupo controle do HIAE e do 

HMMD  

 

Na tabela acima observamos que 87% dos pacientes do grupo 

controle do HIAE foram provenientes dos segmentos 

socioeconômicos equilíbrio, segurança e solidez, enquanto que 98% 

dos pacientes do grupo controle do HMMD foram provenientes dos 

segmentos estabilidade, sobrevivência e privação. 
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5.2.2. Perfil populacional das regiões de acesso do HIAE e HMMD 

 

As áreas geográficas com a população de acesso aos dois 

hospitais estão representadas nos distritos do HIAE e HMMD. 

 

Região do HIAE: 

 

Alto de Pinheiros, Moema, Jardim Paulista, Morumbi, Vila 

Mariana, Pinheiros, Campo Belo, Santo Amaro, Consolação, Vila 

Andrade e Itaim Bibi. 

 

Região do HMMD: 

 

Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís. 
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Figura 6. Distritos considerados como regiões do HIAE e do 

HMMD, localização e distância entre os dois hospitais  

 

 

Tabela 9. Distribuição da população das regiões do HIAE e do 

HMMD por segmentação geográfica socioeconômica 

 

 

 

 

 

A distância entre os 
hospitais HIAE e HMMD 

é de aproximadamente 
18 km 
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Tabela 10. Distribuição da população das regiões do HIAE e do 

HMMD por faixa etária 

 

 

 

Tabela 11. Esperança de vida da população das regiões do HIAE e 

do HMMD 

 

 

 

 

 

O cálculo da esperança de vida utilizou dados de mortalidade 

por distritos considerados (PRO-AIM/DATASUS) e população 

estimada para o ano de 2009 (SD&W) com base em dados do IBGE.  

Fonte: Estimativas SD&W 2009  
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Tabela 12. Distribuição da população das regiões e dos pacientes 

do HIAE e do HMMD com diagnóstico de AVCi por faixa etária 

 

 

 

Tabela 13. Distribuição da população das regiões e dos pacientes 

do HIAE e do HMMD do grupo controle por faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * 
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5.2.3. Distribuição por faixa etária - HIAE e HMMD 

 

Tabela 14. Distribuição dos pacientes com AVCi do HIAE por 

faixa etária 

 

Houve diferença significativa na distribuição dos pacientes com 

AVCi por faixa de idade (χ2obs= 14,7, g.l. = 2, valor p = 0,0006). Na 

comparação das faixas duas a duas, houve diferença na distribuição 

entre as faixas “30 a 64 anos” e “65 a 79 anos” (valor p = 0,006) e 

entre “30 a 64 anos” e “80 anos ou mais” (valor p = 0,0001). 

 

Tabela 15. Distribuição dos pacientes com AVCi do HMMD por  

faixa etária 

 

 

 

Pacientes de AVCi por faixa etária - HMMD

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total

64 61 28 153

42% 40% 18% 100%
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Houve diferença significativa na distribuição dos pacientes com 

AVCi por faixa de idade (χ2obs= 15,4, g.l = 2, valor p = 0,0004). 

Na comparação das faixas duas a duas, houve diferença na 

distribuição entre as faixas “30 a 64 anos” e “80 anos ou mais” (valor 

p = 0,0002) e entre “65 a 79 anos” e “80 anos ou mais” (valor p = 

0,0005). 

Os dados mostram que o número de pessoas com AVCi em cada 

uma das faixas é diferente, tanto para o HIAE quanto para o HMMD. 

 

5.2.4. Comparação quanto à distribuição dos pacientes com AVCi 

por faixa etária entre os hospitais 

 

Tabela 16. Comparação da distribuição dos pacientes com AVCi  

por faixa etária entre HIAE e HMMD 

 

 

 

 

Hospital
Pacientes de AVCi por faixa etária

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total

HIAE
49 80 95 224

22% 36% 42% 100%

HMMD
64 61 28 153

42% 40% 18% 100%
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Houve diferença significativa entre os hospitais quanto à 

distribuição dos pacientes com AVCi por faixa etária (χ2
obs= 28,7, g.l. = 

2, valor p < 0,0001). Foi observado um predomínio de pacientes com 

idade maior ou igual a 80 anos no HIAE e de menores que 65 anos no 

HMMD. Porém, este dado obtido, provavelmente, foi devido à 

diferença da concentração das faixas etárias na população das regiões 

dos hospitais, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 17. Comparação da distribuição por faixa etária da 

população das regiões dos hospitais  

 

 

 

 

 Houve diferença significativa entre os hospitais quanto à 

distribuição da população por faixa etária (χ2obs= 31.350, g.l = 2, 

valor p < 0,0001). Como a população com AVCi dos dois hospitais 

correspondem a tempos distintos, optou-se em usar como controle a 
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distribuição de pacientes de ortopedia referentes aos respectivos 

tempos.  

 

5.2.5. Comparação quanto à distribuição dos pacientes do grupo 

controle por faixa etária entre os dois hospitais 

 

Tabela 18. Comparação da distribuição dos pacientes do grupo 

controle por faixa etária entre HIAE e HMMD 

 

 

 

 

À semelhança dos pacientes com AVCi, houve diferença 

significativa entre os hospitais quanto à distribuição dos pacientes do 

grupo controle por faixa etária (χ2obs= 125,98, g.l. = 2, valor p < 

0,0001). Esta diferença justificou o uso desta população como grupo 

controle para estudar a ocorrência de AVCi por faixa etária. 
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5.2.6. Avaliação do risco de AVCi nos dois hospitais 

 

Para cada faixa etária, comparamos a distribuição dos pacientes 

com AVCi com a distribuição dos pacientes do grupo controle de 

acordo com o hospital (Tabela 19). χ2 observados (e os respectivos 

valores de p) foram: 21.3 (p< 0.0001), 39.8 (p<0.0001) e 14.1 (p= 

0.0002), respectivamente para as idades 30 a 64 anos, 65 a 79 anos e 

80 ou mais anos. 

 

Tabela 19. Número de pacientes do grupo controle e número de 

pacientes com AVCi por hospital 

 

 

  

Como as distribuições dos pacientes com AVCi e controle foram 

diferentes (para cada idade), calculamos a taxa de percentual de 

pacientes com AVCi / percentual de pacientes do grupo controle  

(percentuais da distribuição) para cada hospital. Podemos, então, 

considerar que essas taxas para cada idade são aproximações para 

Hospital Especialidade
Número de pacientes

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total

HIAE
Controle (ortopedia) 958 359 352 1.669

AVCi 49 80 95 224 

HMMD
Controle (ortopedia) 515 75 38 628

AVCi 64 61 28 153 
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odds e a razão entre as taxas comparando o HMMD com o HIAE são 

aproximações para odds ratios.  

Os odds ratios foram 2.4 para 30 a 64 anos, 3.6 para 65 a 79 

anos e 2.7 para 80 ou mais anos (tabela 20). O odds ratio mais alto foi 

observado em pacientes de 65 a 79 anos.  

 

Tabela 20.  Taxas de AVCi por faixa etária e hospital  

Hospital 

Taxas (% pacientes AVCi / % pacientes Grupo controle) 
por faixa de idade 

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais 

HIAE 0,67 0,69 0,86 

HMMD 1,62 2,50 2,34 

razão entre taxas (HMMD / HIAE) 2,4 3,6 2,7 

 

 

5.2.7. Teste para avaliar se a distribuição dos pacientes com AVCi 

entre as faixas etárias é a mesma nos dois hospitais 

 

Ainda considerando a população de pacientes ortopédicos acima 

de 30 anos como um grupo controle, efetuamos um teste comparando 

se a distribuição dos pacientes com AVCi entre as faixas etárias é a 
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mesma para os dois hospitais – lembrando que a taxa de AVCi é 

superior em todas as faixas etárias no HMMD. 

O objetivo desse teste foi verificar se existe diferença entre os 

hospitais HIAE e HMMD quanto à distribuição relativa de pacientes 

com AVCi por faixa etária ou se essa diferença é devida à distribuição 

da própria população. Ou seja, foi uma forma de avaliar se o fato de 

existir uma maior concentração de pacientes com AVCi em uma dada 

faixa etária no hospital não se deve apenas ao fato desse hospital se 

localizar em uma região com maior concentração de pessoas nessa 

faixa etária. 

Realizou-se uma simulação na qual se assume a mesma 

distribuição dos pacientes de um dos hospitais, por faixa etária, para 

os dois hospitais. Assumindo a distribuição do HMMD, aplica-se essa 

mesma distribuição no total de pacientes do grupo controle do HIAE, 

por faixa etária, para se obter o número esperado de pacientes deste 

grupo, considerando assim a mesma distribuição do HMMD. Abaixo, 

segue a distribuição real dos pacientes do grupo controle, por faixa 

etária, nos dois hospitais: 
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Tabela 21. Distribuição real dos pacientes do grupo controle, 

por faixa etária, nos dois hospitais 

Hospital   
nº e % de pacientes Controle (ortopedia) por faixa etária 

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total 

HIAE 
# 958 359 352 1.669 

 %  57% 22% 21% 100% 

HMMD 
# 515 75 38 628 

 %  82% 12% 6% 100% 

 
 

 

Efetuando-se os cálculos, obtém-se o número esperado de 

pacientes do grupo controle no HIAE por faixa etária considerando 

que essa distribuição é igual ao do HMMD, apresentado a seguir: 

 

Tabela 22. Número de pacientes do grupo controle simulado 

por faixa etária no HIAE 

Especificação   
nº e % de pacientes Controle (ortopedia) simulado por faixa etária 

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total 

HIAE - observado* 
# 1.369 199 101 1.669 

 %  82% 12% 6% 100% 

  

* Valores observados se a população do HIAE tivesse 

distribuição por faixa etária igual ao do HMMD.  

Em seguida, para obter o número esperado de pacientes com 

AVCi, no caso da distribuição ser equivalente ao do HMMD, aplicou-

se as taxas de AVCi do HIAE para cada uma das faixas no número 
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esperado de pacientes do grupo controle em cada faixa etária no 

HIAE. 

Os resultados são apresentados abaixo junto aos valores 

observados (reais), para comparação: 

Tabela 23. Número de pacientes com AVCi no HIAE 

Especificação 
nº de pacientes de AVCi no HIAE 

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total 

HIAE observado 
49 80 95 224 

22% 36% 42% 100% 

HIAE observado* 
70 45 27 142 

49% 32% 19% 100% 

  

* Valores observados se a população do HIAE tivesse 

distribuição por faixa etária igual ao do HMMD.  

Pode-se observar na tabela acima que se o HIAE tivesse uma 

distribuição dos pacientes do grupo controle equivalente ao do 

HMMD, a faixa com maior concentração dos pacientes com AVCi é a 

de 30 a 64 anos, assim como ocorre no HMMD. Portanto, há indícios 

de que o fato de haver mais pacientes com AVCi na faixa etária mais 

jovem no HMMD é consequência da própria constituição da 

população da região do hospital, quanto à distribuição etária. 

A partir do número de pacientes com AVCi no HMMD e do 

número que seria observado de AVCi no HIAE, caso as populações 
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controle fossem distribuídas igualmente (distribuição do HMMD) por 

faixa etária nos dois hospitais, aplica-se o teste de Qui-Quadrado de 

Pearson de homogeneidade, para testar se existe diferença 

significativa na distribuição das faixas etárias de pacientes com AVCi, 

entre os dois hospitais, com base nos valores das tabelas abaixo: 

Tabela 24. Número de pacientes com AVCi simulado no 

HIAE 

Especificação 
nº de pacientes de AVCi 

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total 

HMMD observado 64 61 28 153 

HIAE observado* 70 45 27 142 

  

* Valores observados se a população do HIAE tivesse 

distribuição por faixa etária igual ao do HMMD. 

Tabela 25. Número de pacientes com AVCi simulado no 

HIAE e HMMD 

Especificação 
nº de pacientes de AVCi 

30 a 64 anos 65 a 79 anos 80 anos ou mais Total 

HMMD esperado 69 55 29 153 

HIAE esperado 64 51 27 142 

  

 

Pelo teste aplicado, conclui-se que não existe diferença 

significativa na distribuição das faixas etárias de pacientes com AVCi 
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entre os dois hospitais (valor de p = 0,32). Ou seja, podemos inferir 

que a diferença na distribuição dos números de pacientes com AVCi 

por faixa etária deve-se apenas à diferença existente na distribuição da 

população. 

No gráfico abaixo, seguem as curvas referentes às distribuições 

dos pacientes com AVCi por faixa etária, se a população do grupo 

controle do HIAE fosse distribuída da mesma forma que no HMMD. 

Figura 7. Gráfico com a comparação da distribuição das faixas 

etárias dos pacientes com AVCi nos hospitais   
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Descrição da prevalência dos fatores de risco cardiovasculares 

nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

 

Há um reduzido número de estudos descrevendo a prevalência 

dos fatores de risco cardiovasculares nos diferentes grupos etários de 

pacientes com AVCi, em especial na população com idade maior ou 

igual a 80 anos (55,78). 

O HIAE é um hospital de referência para uma população com 

poder aquisitivo elevado e com consequente alta esperança de vida. 

No Brasil há uma relação entre nível socioeconômico e distribuição 

étnica, com predomínio de brancos nos grupos populacionais mais 

ricos. O poder aquisitivo e a esperança de vida elevados podem 

justificar a alta proporção de idosos brancos em nosso estudo. Dos 

pacientes avaliados, 80% tinham idade maior que 65 anos. 

Considerando que a prevalência do AVCi aumenta substancialmente 

com a idade, a elevada proporção de idosos e muito idosos em nossa 

população era previsível. Os pacientes com idade maior ou igual a 80 
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anos representaram 1/3 do total de pacientes estudados e metade dos 

com idade maior que 65 anos. Esse dado é de extrema relevância, pois 

reforça a relação entre envelhecimento populacional e prevalência de 

AVCi. Caso as estimativas de progressão populacional sejam 

confirmadas, em 2050 o Brasil terá 13,8 milhões de pessoas com 

idade maior ou igual a 80 anos (3). Essa informação deve ser 

analisada como um grave problema de saúde pública para um futuro 

próximo. Nossa estrutura hospitalar atual e de previdência social não 

será suficiente para atender as necessidades deste contingente 

esperado de pacientes. Nesse contexto, os investimentos em 

prevenção são a melhor alternativa e, para tanto, um melhor 

conhecimento dos fatores de risco cardiovasculares é o primeiro passo 

a ser dado.  

O AVCi classicamente é uma doença com prevalência maior no 

sexo masculino, embora alguns autores sugiram que após os 80 anos o 

número de mulheres acometidas supere o de homens (78). No nosso 

estudo houve um maior percentual, estatisticamente significativo, de 

mulheres com AVCi no grupo etário com idade maior ou igual a 80 

anos. Acreditamos que esse fato está relacionado a maior esperança de 
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vida das mulheres. A indicação de alguns tratamentos pode ser 

influenciada pelo sexo do paciente. Um exemplo disso é o menor 

benefício da endarterectomia carotídea nas estenoses entre 50 e 69% 

observado em mulheres (79). O sexo feminino vem sendo considerado 

como um fator de risco para AVCi em pacientes com FA (80). Nosso 

estudo mostrou um aumento da prevalência de mulheres acometidas 

por AVCi com o avançar da idade, em especial no grupo etário maior 

ou igual a 80 anos. Como as mulheres vivem até oito anos mais que os 

homens, o papel do sexo feminino como um fator de risco 

cardiovascular nos muito idosos é um assunto controverso. No grupo 

etário com idade maior ou igual a 80 anos, 73% dos pacientes com 

AVCi eram do sexo feminino, enquanto no grupo etário com idade 

maior ou igual a 80 anos e AVCi por FA este percentual foi de 81%. 

Nossos dados são inconclusivos, porém sugerem que o risco de AVCi 

em pacientes com FA pode ser maior nas mulheres.      

Nós escolhemos os fatores de risco cardiovasculares 

modificáveis mais discutidos na literatura em pacientes com AVCi: 

HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo, doença coronariana e 



 

103 

fibrilação atrial. A doença coronariana é considerada uma 

comorbidade freqüente nos pacientes com AVCi (81).  

A HAS é o principal fator de risco cardiovascular modificável 

para AVCi e sua prevalência aumenta com a idade (26, 82). Esse dado 

foi observado em nosso estudo, sendo que a prevalência de HAS foi 

maior nos pacientes com idade entre 65 e 79 anos, quando 

comparados aos menores que 65 anos. Entretanto, ao compararmos os 

maiores que 80 anos com os pacientes com idade entre 65 e 79 anos 

não houve a mesma tendência de aumento na prevalência de HAS. 

Nosso estudo sugere o questionamento de que a prevalência de HAS 

aumenta com a idade, porém até qual idade? Esse dado pode sugerir 

que uma parcela de hipertensos não alcance idades mais avançadas em 

decorrência de morte por outras complicações relacionadas à HAS. 

Talvez nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos. o impacto 

direto da HAS como causa de AVCi possa ser menor. Uma revisão 

dos principais estudos avaliando o impacto do tratamento da HAS na 

prevenção de AVCi concluiu que o benefício terapêutico nos 

pacientes muito idosos é menor (83). Este estudo avaliou 188 mil 

pacientes e mostrou que, dos 60 aos 79 anos, a cada 10 mmHg 
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reduzidos nos níveis de pressão sistólica, há uma redução de 1/3 no 

risco de AVCi. Esta redução no risco de AVCi é contínua até o nível 

pressórico de 115x75 mmHg. Entretanto esse benefício foi menor e 

bem menos significativo nos pacientes com idade maior ou igual a 80 

anos (83).  

O diabetes é considerado um fator de risco independente para 

AVCi recorrente e afeta aproximadamente 7,6% da população adulta 

brasileira geral e 17,4% da população entre 60 e 69 anos (31). Em 

estudos prévios, a prevalência de diabetes em pacientes com AVCi 

variou de 15 a 33% (84, 85). Em nosso estudo, ¼ dos pacientes com 

AVCi apresentavam diabetes. Houve um percentual mais alto de 

diabetes no grupo etário de pacientes com idade entre 65 e 79 anos. O 

grupo etário com idade maior ou igual a 80 anos apresentou menor 

prevalência de diabetes em relação aos pacientes com idade entre 65 e 

79 anos. Uma redução da prevalência de diabetes na população com 

idade maior ou igual a 80 anos também foi observada na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE em 1998 (86). 

Foi relatada, na PNAD, uma prevalência de diabetes de 9,5% na faixa 

etária de 60 a 69 anos, de 11,7% na faixa etária de 70 a 79 anos, 
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caindo para 10,6% na faixa etária de 80 anos ou mais (86).  Isto nos 

leva à suposição de que estes diabéticos estão morrendo antes de 

atingirem as idades mais avançadas.   

O impacto da dislipidemia como um fator de risco para AVCi 

parece ser menor que para doença cardíaca (87). O estudo SPARCL 

(88) demonstrou uma redução na recorrência de AVCi com o uso de 

altas doses de atorvastatina. Em nossa análise, a prevalência de 

dislipidemia foi baixa, particularmente entre os pacientes com idade 

maior que 65 anos. Esse dado não foi condizente com a literatura. 

Acreditamos que essa baixa prevalência de dislipidemia pode estar 

relacionada a limitações do nosso estudo, porém a prevalência de 

dislipidemia nos pacientes do HIAE parece ser menor que na 

população geral. Este fato pode estar relacionado ao alto grau de 

instrução dos nossos pacientes. 

 Há fortes e convincentes evidências de que o tabagismo é um 

dos mais importantes fatores de risco cardiovasculares independentes 

para AVCi (89, 90). A prevalência de tabagismo no nosso estudo foi 

de 10%, sendo maior, 19% dos pacientes, no grupo etário com menos 

de 65 anos. Dados atuais do Ministério da Saúde mostram que cerca 
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de 16% da população brasileira é tabagista, sendo a frequência estável 

dos 18 aos 64 anos de idade (cerca de 20%), declinando intensamente 

para 11,6% entre aqueles com 65 anos de idade ou mais (75). 

Considerando que nossos pacientes tinham diagnóstico de AVCi, 

podemos concluir que a prevalência de tabagismo em nossa população 

não foi elevada. Este fato pode estar relacionado ao alto nível 

socioeconômico dos nossos pacientes.  

O tabagismo está mais concentrado entre os grupos 

populacionais com baixos níveis de educação formal, que podem, 

também, ser os mais pobres. Constata-se que a prevalência do 

tabagismo é de 1,5 a duas vezes maior entre aqueles que possuem 

pouca ou nenhum grau de educação, em comparação com os que 

possuem mais anos de escolaridade (91). 

Estudos prévios mostraram que o aumento no risco de AVCi 

relacionado ao cigarro independe da idade, sexo e grupo étnico (89, 

90, 92). O impacto do tabagismo em pacientes com idade acima dos 

80 anos é pouco discutido na literatura (92). Nós demonstramos que, 

entre os pacientes com AVCi, a prevalência de tabagismo foi quase 

quatro vezes menor nos com idade maior ou igual a 80 anos, quando 
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comparados ao grupo etário com menos de 65 anos. Este dado é 

semelhante ao observado em um estudo que demonstrou uma 

proporção de tabagistas três vezes menor nas pessoas com idade maior 

ou igual a 85 anos, quando comparados aos com idade inferior a 65 

anos (35). A associação de tabagismo com doença respiratória grave e 

câncer podem explicar, em parte, esses achados. 

A doença das artérias coronárias apresenta fatores de risco 

cardiovasculares em comum com a doença aterosclerótica de artérias 

extra e intracranianas (93). A coexistência de doença arterial 

coronariana, doença arterial periférica e AVCi em um mesmo paciente 

é um achado relativamente frequente na prática clínica (93). A doença 

coronariana é a principal causa de insuficiência cardíaca, que, quando 

grave, constitui uma importante fonte de AVCi cardioembólico (94).  

A insuficiência cardíaca aumenta em duas a três vezes o risco de 

recorrência de AVCi, sendo responsável por 10% destes nos Estados 

Unidos (94, 95).  

A idade é um fator de risco cardiovascular não modificável bem 

conhecido para doença coronariana. Nosso estudo mostrou um 

aumento estatisticamente significativo na prevalência de doença 
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coronariana nos pacientes com idade entre 65 e 79 anos, quando 

comparados aos pacientes menores que 65 anos. Porém, não houve 

diferença no percentual de pacientes com doença coronariana entre os 

pacientes maiores que 80 anos e com idade entre 65 e 79 anos.  

Mais de 1/3 dos nossos pacientes maiores que 80 anos 

apresentavam doença coronariana. Esse achado pode ser parcialmente 

explicado pelo aumento da sobrevida dos pacientes com essa 

cardiopatia observado nos últimos anos. Os avanços no diagnóstico 

precoce e tratamento da doença coronariana poderão aumentar ainda 

mais o número de pacientes com AVCi e idade maior que 80 anos. 

Esses dados reforçam a necessidade de estudos populacionais 

randomizados em busca da melhor estratégia de prevenção de AVCi 

nos pacientes com doença coronariana.  

Estima-se que mais de dois milhões de pessoas tenham 

fibrilação atrial nos Estados Unidos. A idade está diretamente 

relacionada com o aumento de casos de FA, e esta é a arritmia mais 

comum em idosos (96). FA foi o fator de risco cardiovascular mais 

importante para AVCi cardioembólico em pacientes com idade maior 

ou igual a 80 anos (78). Com o avançar da idade há um aumento no 
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risco de AVCi. Esse risco parte de 5,9% dos 55 aos 59 anos até 22,3% 

dos 80 aos 84 anos em homens e de 3% para 23,9% em mulheres 

nesses grupos etários (40).  

Nosso estudo mostrou um aumento na prevalência de FA com a 

idade. Os pacientes com idade maior ou igual a 80 anos tiveram duas 

vezes mais chance de apresentar FA do que os com idade entre 65 e 

79 anos e cinco vezes mais que os menores que 65 anos. Uma análise 

de cinco estudos controlados randomizados (AFASAK [Copenhagen 

Atrial Fibrillation, Aspirin and Anticoagulation], SPAF [Stroke 

Prevention in Atrial Fibrillation Investigators trial], BAATAF 

[Boston Área Anticoagulation Trial for Atrial Fibrillation], CAFA 

[Canadian Atrial Fibrillation Anticoagulation Study] e SPINAF 

[Stroke Prevention In Nonrheumatic Atrial Fibrillation]) mostrou um 

aumento no risco relativo de AVCi relacionado com a idade de 1,4 

(49).   

Nosso estudo mostrou que 12,5% dos pacientes com idade entre 

65 e 79 anos e 27% dos com idade maior ou igual a 80 anos 

apresentavam FA. Este alto percentual de FA encontrado nos 
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pacientes com AVCi reforça a necessidade de estratégias de 

investigação e prevenção mais intensas na população idosa.  

O risco absoluto de AVCi tem grande variação entre os 

pacientes com FA e é dependente não somente da idade cronológica, 

mas também da presença de comorbidades. Com isso, vários 

esquemas de estratificação de risco nos pacientes com FA têm sido 

propostos (49). A estratificação mais usada é o CHADS2 score (45). 

Nosso estudo mostrou que 25% dos pacientes admitidos com AVCi 

apresentavam CHADS2 score prévio igual a 1. Todos estavam em uso 

de antiagregante plaquetário e apresentaram evento isquêmico. No 

CHADS2 score, a idade maior ou igual a 75 anos, HAS, diabetes e 

insuficiência cardíaca creditam um ponto. Porém, uma análise 

publicada recentemente mostrou que a idade maior ou igual a 75 anos 

está associada a um maior risco, quando comparada aos demais 

critérios do CHADS2 score (97). 

Ainda em relação ao risco de AVCi associado à idade, há um 

aumento dramático após os 65 anos (42). Outros fatores, como doença 

aterosclerótica (98) e sexo feminino (80) também estão associados a 

aumento do risco de AVCi nos pacientes com FA.  
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O CHA2DS2-Vasc score é um instrumento de estratificação de 

risco de AVCi em pacientes com FA recentemente validado (47). Este 

credita um ponto aos pacientes com idade entre 65 e 74 anos e dois 

pontos nos pacientes com idade maior ou igual a 75 anos, além de 

valorizar a presença de doença aterosclerótica e sexo feminino com 

um ponto cada. Nós aplicamos este novo instrumento de estratificação 

nos pacientes do nosso estudo que apresentavam CHADS2 score igual 

a 1 antes do AVCi. Todos os pacientes que apresentavam CHADS2 

score igual a 1 tiveram CHA2DS2-Vasc score maior ou igual a 2 e 

teriam indicação de anticoagulação oral. E esta terapia poderia ter 

evitado o AVCi nestes pacientes. Com base nos nossos dados, 

sugerimos a estratificação com o CHA2DS2-Vasc score nos pacientes 

que apresentarem CHADS2 score 0 ou 1.  

Após um primeiro episódio de AVCi, o uso de anticoagulante 

oral (warfarina) leva a uma redução de cerca de 68% no risco relativo 

de recorrência (99, 100). O estudo BAFTA (Birmingham Atrial 

Fibrillation Treatment of the Aged) mostrou superioridade da 

warfarina, com taxas de hemorragia similares, quando comparada à 

aspirina na prevenção secundária de pacientes com FA e média de 
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idade de 81,5 anos (55). O estudo ATRIA (AnTicoagulation and Risk 

Factors in Atrial Fibrillation) também mostrou superioridade da 

warfarina e o benefício foi maior nos pacientes com idade maior ou 

igual a 85 anos (101). A idade pode influenciar no efeito protetor das 

medicações antitrombóticas nos pacientes com FA. Foi demonstrado 

que após os 80 anos pode haver diminuição no efeito protetor da 

aspirina na redução de AVCi nos pacientes com FA (102). Essa 

diminuição no efeito protetor após os 80 anos não foi observada com a 

warfarina (102). Esta informação merece atenção ao observarmos que 

65,5% dos nossos pacientes estavam antiagregados e apenas 20% 

estavam em uso de anticoagulante oral. Um estudo internacional 

mostrou que somente 39% dos pacientes com FA admitidos com 

AVCi estavam em uso de warfarina e destes, apenas 10% estavam na 

faixa terapêutica (103). Dentre os 20% dos nossos pacientes que 

estavam em uso de anticoagulante, menos da metade estavam em 

faixa terapêutica. Cabral e cols mostrou que 91% dos médicos 

avaliados através de questionário conheciam as indicações de 

anticoagulação oral na prevenção de AVCi por FA, porém apenas 

23% dos seus pacientes elegíveis estavam anticoagulados (100). 
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Acreditamos que a subutilização da anticoagulação oral observada em 

nosso estudo foi mais relacionada à presença de comorbidades nos 

pacientes e preocupação com hemorragia do que com 

desconhecimento das indicações do tratamento.  Outros problemas 

inerentes ao uso da warfarina são a faixa terapêutica estreita, 

farmacocinética variável, interação com alimentos e drogas e 

necessidade de controle laboratorial e ajuste de doses (104). Um 

estudo atual mostrou que os pacientes admitidos com AVCi que 

estavam previamente anticoagulados, com RNI em faixa terapêutica 

entre dois e três, apresentaram menor gravidade que o grupo não 

anticoagulado (105). Entretanto, foi demonstrado que idade avançada 

pode ser um preditor de hemorragia cerebral secundária ao uso de 

anticoagulantes (106). Frente a esses questionamentos em relação ao 

risco-benefício da anticoagulação oral, em especial na população 

idosa com FA, consideramos que a estratificação de risco de AVCi e 

hemorragia seja imprescindível  na decisão terapêutica.  

Um novo esquema de estratificação de risco de hemorragia 

denominado HAS-BLED vem sendo utilizado (107).  A variabilidade 

do RNI é um dos fatores relacionados à subutilização da 
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anticoagulação oral nos pacientes com FA (100), bem como um 

preditor de hemorragia nos pacientes com idade maior ou igual a 80 

anos (108). O estudo RE-LY (Randomized Evaluation of Long Term 

Anticoagulant Therapy), utilizando a dabigatrana, um inibidor direto 

da trombina, recentemente demonstrou que a dose oral de 150 mg 

duas vezes ao dia foi superior à warfarina na redução de AVCi nos 

pacientes com FA (109). As vantagens dessa medicação são a maior 

estabilidade farmacocinética com menor perfil de interações e a não 

necessidade de controle laboratorial e ajuste de doses. Acreditamos 

que os inibidores diretos da trombina surgem como uma promessa e 

oportunidade de otimizar a anticoagulação nos pacientes com FA. 

Entretanto, mais estudos devem ser realizados avaliando a eficácia e 

segurança dessas drogas nos pacientes com idade maior ou igual a 80 

anos. 

Nós estudamos os fatores de risco cardiovasculares 

isoladamente, porém estes devem ser interpretados e tratados em 

conjunto, pois sua associação aumenta o risco de AVCi. Exemplos 

claros são os pacientes com FA, nos quais os fatores por nós 

estudados, como HAS, diabetes, doença coronariana, sexo feminino e 
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idade apresentam efeito somatório no risco de fenômenos 

tromboembólicos.   

 

6.2. Demonstração da associação entre nível socioeconômico e 

AVCi nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

 

Nas populações mais ricas a proporção de pessoas com idade 

maior ou igual a 80 anos acometidas por AVCi tende a ser maior que 

a observada nas mais pobres. Esta maior proporção pode ser 

decorrente da esperança de vida mais elevada nas camadas 

populacionais de nível socioeconômico alto. Nosso estudo 

demonstrou que a proporção de pacientes com idade maior ou igual a 

80 anos com AVCi no HIAE foi mais que o dobro da observada no 

HMMD (tabelas 14 e 15). Esta informação isolada não permite 

maiores conclusões, sendo importante o conhecimento da distribuição 

etária da população da região com acesso aos hospitais. Para estimar 

as populações destas regiões, nós analisamos a distribuição dos 

pacientes com AVCi nos mapas de georreferenciamento e 

delimitamos duas áreas geográficas das quais a maioria era 
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proveniente. Com essas áreas definidas, nós avaliamos a distribuição 

da faixa etária de suas populações e observamos que havia uma 

diferença significativa. 

As duas regiões dos hospitais tinham população total muito 

semelhante em números absolutos, porém a proporção de pacientes 

com idade maior ou igual a 80 anos foi quatro vezes maior na região 

do HIAE (tabela 10). Com isso, concluímos que a maior proporção de 

pacientes com AVCi e idade maior ou igual a 80 anos no HIAE foi 

decorrente da diferença na distribuição das faixas etárias das 

populações de acesso. Na nossa experiência atendendo e gerenciando 

pacientes com AVCi no HIAE, percebemos um percentual mais baixo 

destes na faixa etária menor que 65 anos, quando comparada a 

observada em outros hospitais com população de nível 

socioeconômico menor. Nosso estudo confirmou esse dado, 

mostrando que a proporção de menores de 65 anos com AVCi no 

HIAE foi quase a metade da observada no HMMD. No Atlas de 

Saúde do Município de São Paulo (76) foi demonstrado um aumento 

crescente nos óbitos decorrentes de AVCi nas regiões mais ricas com 

o avançar da idade e um maior contingente de óbitos por AVCi em 
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faixas etárias mais jovens nas regiões mais pobres. Esses achados 

foram sugestivos de que a população de nível socioeconômico mais 

baixo estaria exposta a um risco de AVCi maior do que a população 

mais rica. Contudo, algumas dúvidas podem ser levantadas na 

interpretação desses dados, como o fato do Atlas de Saúde avaliar 

apenas óbitos, ao passo que a mortalidade por AVCi poderia ser 

diferente na dependência do nível socioeconômico da população. 

Outros pontos questionáveis são a confiabilidade das informações 

obtidas através de atestados de óbito e as densidades populacionais 

por faixa etária nas áreas socieconômicas distintas.  Nós procuramos 

eliminar essas dúvidas ao estudar pacientes com AVCi e um grupo 

controle de dois hospitais que atendem populações de nível 

socioeconômico distintos. O HIAE e o HMMD foram escolhidos por 

serem hospitais gerenciados pela Sociedade Beneficente Israelita 

Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) que apresentam um protocolo 

semelhante de gerenciamento de pacientes com AVCi. Além disso, 

são hospitais que atendem pacientes de áreas geográficas 

socioeconômicas distintas do município de São Paulo. Para confirmar 

a hipótese de que os pacientes eram provenientes de segmentos 



 

118 

socioeconômicos distintos utilizamos a ferramenta de 

georreferenciamento de propriedade intelectual da SD&W. Através 

desta análise foi possível confirmar que a grande maioria dos 

pacientes com AVCi e do grupo controle atendidos no HIAE eram 

provenientes de áreas de segmentação geográfica socioeconômica de 

população mais rica (equilíbrio, segurança e solidez) enquanto a maior 

parte dos atendidos no HMMD eram provenientes de áreas com 

concentração populacional mais pobres (estabilidade, sobrevivência e 

privação). Apesar da distância entre os dois hospitais ser de apenas 18 

km, observou-se que as populações atendidas são bem diferentes do 

ponto de vista socioeconômico. Logo, através do georreferenciamento 

foi possível confirmar que as populações estudadas eram provenientes 

de segmentos geográficos socioeconômicos diferentes, fato que 

validou a escolha dos hospitais para o nosso estudo. Consideramos 

que o georreferenciamento com a segmentação geográfica 

socioeconômica foi de aplicabilidade simples e de grande utilidade no 

mapeamento da nossa população. Esta ferramenta trouxe um novo 

conceito de avaliação socioeconômica, pois analisa áreas 

populacionais e não indivíduos de uma forma isolada.  
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Estudos prévios utilizaram-se de dados isolados, como renda 

familiar e escolaridade, para estratificar o nível socioeconômico da 

população estudada (9, 10). A segmentação geográfica 

socioeconômica, através do georreferenciamento, tende a ser mais 

completa e específica para prever risco de doenças cardiovasculares, 

ao passo que considera mais de 2500 variáveis envolvendo acesso a 

saneamento básico, alimentação, moradia, escolaridade, cultura, 

meios de transporte, emprego, estrutura familiar, dentre outros. 

Após confirmarmos que as populações com AVCi estudadas 

eram provenientes de segmentos socioeconômicos diferentes, optamos 

por comparar com o grupo controle. O grupo controle escolhido foi o 

de pacientes com diagnóstico ortopédico, pois acreditávamos que 

seria uma amostra representativa da população com acesso aos dois 

hospitais. A comparação com um grupo controle foi essencial na 

nossa análise, pois este grupo foi composto por pacientes atendidos 

nos hospitais no mesmo período que os pacientes com AVCi. Nossa 

análise mostrou que os nossos grupos controles do HIAE e do HMMD 

eram provenientes dos mesmos segmentos geográficos 

socioeconômicos que os pacientes com AVCi dos respectivos 
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hospitais. Para comparação entre os pacientes com AVCi e o grupo 

controle foram escolhidas as faixas etárias de 30 a 64 anos, 65 a 79 

anos e igual ou maior a 80 anos. Os menores de 30 anos foram 

excluídos por que nossa análise prévia mostrou que o número de 

pacientes com AVCi nessa faixa etária foi pouco representativo.     

Nossa tese mostrou que a população proveniente de uma área de 

segmentação geográfica socioeconômica com predomínio de 

estabilidade, sobrevivência e privação apresenta uma razão de AVCi / 

controle maior que na população com predomínio de equilíbrio, 

segurança e solidez. Através de uma nova ferramenta de análise 

socioeconômica, demonstramos que os mais pobres apresentaram 

maior risco relativo de AVCi que os mais ricos. Este risco aumentado 

na população de nível socioeconômico mais baixo foi independente da 

faixa etária. Estudos prévios já demonstraram diferenças no risco de 

AVCi em regiões geográficas específicas (110, 111). 

 Nos Estados Unidos a região sudeste apresenta alta prevalência 

de mortes por AVCi, sendo considerada um cinturão desta doença 

(stroke belt) (110, 111).  
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Nós demonstramos que, independente do grupo etário estudado, 

o risco relativo de AVCi foi maior na população proveniente de 

segmentos socioeconômicos mais baixos. Os fatores que levam a essa 

diferença no risco de AVCi associado ao nível socioeconômico são 

pouco conhecidos (112-115). Um importante estudo brasileiro 

demonstrou que o principal fator de risco cardiovascular associado ao 

AVCi foi a HAS (116). Outros fatores têm sido aventados para 

explicar a maior prevalência de pacientes com AVCi em regiões mais 

pobres. Como exemplo, podemos citar: diabetes, doença coronariana, 

tabagismo e obesidade (113).  

Na primeira parte do nosso estudo demonstramos que a maior 

prevalência de HAS e diabetes nos pacientes com AVCi atendidos no 

HIAE ocorre na faixa etária entre 65 e 79 anos. Quando avaliamos o 

risco relativo de AVCi nos dois hospitais, observamos que a maior 

diferença neste risco ocorreu justamente nos pacientes com idade 

entre 65 e 79 anos. Um estudo americano mostrou que HAS e diabetes 

foram fatores de risco cardiovasculares que estiveram 

significativamente relacionados a maior risco de AVCi em regiões 

mais pobres (117). Com isso, sugerimos que o nível socioeconômico 
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mais baixo aumenta a exposição aos fatores de risco cardiovasculares 

e diminui a oportunidade de tratamento destes, aumentando a chance 

de ter um AVCi. Nós obtivemos uma taxa de AVCi maior na faixa 

etária de 65 a 79 anos em comparação às outras faixas etárias. Nesta 

faixa o risco de AVCi foi 3,6 vezes maior no HMMD do que no 

HIAE. 

Nos menores que 65 anos, a taxa de AVCi obtida em nosso 

trabalho foi 2,4 vezes maior nos pacientes atendidos no HMMD. Nós 

não estudamos os fatores de risco cardiovasculares e as comorbidades 

destes pacientes, porém o conhecimento destes fatores de risco é 

fundamental para o estabelecimento de ações preventivas 

personalizadas. Um estudo brasileiro, realizado na Bahia, mostrou que 

a doença de Chagas é um fator de risco independente para AVCi 

(118). Os pacientes estudados apresentaram média de idade de 54 

anos, destacando a esta doença como uma causa potencial de AVCi 

em pacientes mais jovens. O conhecimento, através da segmentação 

geográfica socioeconômica e estratificação destes pacientes por faixa 

etária poderiam contribuir para ações preventivas específicas para essa 

população.        



 

123 

Apesar da maioria dos pacientes com AVCi com idade maior ou 

igual a 80 anos terem sido atendidos no HIAE, o risco de AVCi nesta 

faixa etária foi 2,7 vezes maior no HMMD. 

Esse é um dado alarmante, que necessita de ações a curto prazo. 

A população envelhece a passos largos e a estrutura previdenciária e 

hospitalar não está preparada para esse aumento iminente de casos de 

AVCi na população muito idosa sugerido pelo nosso estudo. Devem 

ser realizados mais estudos clínicos incluindo pacientes com idade 

maior ou igual a 80 anos, principalmente os relacionados à 

anticoagulação oral e tratamento trombolítico na fase aguda do AVCi.    

Nosso mapeamento populacional, através da segmentação 

geográfica socioeconômica pode ser usado como base para diferentes 

iniciativas de saúde púbica que atendam as necessidades de grupos 

específicos dentro de uma mesma população. Replicando esse modelo 

em todos os hospitais da cidade de São Paulo, poderemos definir 

regiões de maior risco como o que já foi realizado nos Estados 

Unidos, delimitando o cinturão de AVCi do município de São Paulo.  
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6.3. Limitações do estudo 

 

Podemos mencionar as seguintes limitações: 

 A prevalência dos fatores de risco cardiovasculares foi 

obtida através da análise retrospectiva dos prontuários dos 

pacientes com AVCi.  

 Na comparação entre as taxas de AVCi entre os hospitais, 

foram comparados dados obtidos em períodos diferentes. 

Os períodos foram distintos pelo fato do protocolo de 

AVCi do HMMD ter sido iniciado em 2008. 

 Os dados obtidos em relação à associação entre o nível 

socioeconômico e a ocorrência de AVCi foram limitados a 

apenas dois  hospitais.        
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7. CONCLUSÕES 

 

7.1. Descrição da prevalência dos fatores de risco cardiovasculares 

nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

 

A prevalência de HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo e 

doença coronariana aumentou com o avançar da idade até os 79 anos. 

Entretanto, os pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

apresentaram uma prevalência igual ou menor destes fatores, quando 

comparados ao grupo etário com idade entre 65 e 79 anos.  

 

A alta prevalência de FA observada reforça a necessidade de 

investigação dessa doença na prática clínica, principalmente em 

mulheres com idade maior ou igual a 80 anos. Na presença de FA e 

CHADS2 score 0 ou 1, a estratificação de risco de AVCi deve ser 

complementada pelo CHA2DS2-VASc score. Nos pacientes com 

CHA2DS2-VASc score ≥ 2 e ausência de contraindicações, a 

anticoagulação oral deve ser indicada.      
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7.2. Demonstração da associação entre nível socioeconômico e 

AVCi nos pacientes com idade maior ou igual a 80 anos 

 

A segmentação geográfica socioeconômica, através do 

georreferenciamento, foi uma ferramenta viável e eficaz na avaliação 

do nível socioeconômico da população do nosso estudo. 

 

Houve um predomínio marcante de pacientes com AVCi e idade 

maior ou igual a 80 anos na população atendida no HIAE (nível 

socioeconômico mais elevado). Entretanto, esse fato foi decorrente da 

maior concentração de pessoas com idade maior ou igual a 80 anos na 

área de segmentação geográfica socioeconômica com acesso a esse 

hospital. 

 

Nosso estudo mostrou que o nível socioeconômico baixo foi 

associado a maior risco de AVCi nos pacientes com idade maior ou 

igual a 80 anos. Essa associação também foi observada nos demais 

grupos etários estudados.   
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8. ANEXOS 

1. Ficha clínica (fatores de risco cardiovasculares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item IV – História Médica Pregressa – Antecedentes  

 

  HAS                                                                                    Sim        Não 

  Dislipidemia                                                                       Sim        Não 

  Diabetes                                                                              Sim        Não 

  Acidente vascular cerebral prévio                                      Sim        Não 

  Doença coronariana                                                           Sim         Não    

  Doença arterial periférica                                                  Sim         Não 

  Insuficiência cardíaca                                                        Sim         Não                                                                                               

  Fibrilação atrial                                                                  Sim         Não 

  Tabagismo                                                                          Sim         Não 

  Etilismo                                          Sim         Não 
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10. ABSTRACT 

 

Background and Purpose – Ischemic stroke is usually a catastrophic 

event, mostly in the elderly. Advanced age itself is a risk factor for 

stroke and cardiovascular involvement is the leading cause of 

ischemic stroke in this age population. Atrial fibrillation is also an 

important risk factor for ischemic stroke and therefore risk 

stratification schemes are important in these patients for indicating 

antithrombotic therapyand prevent stroke. Low socioeconomic status 

is also associated with a higher risk for ischemic stroke.  

Objectives - To evaluate the prevalence of cardiovascular risk factors 

in patients with age 80 or older in a hospital population with ischemic 

stroke and the relationship between socioeconomic status and 

ischemic stroke in different age groups, using a new socioeconomic 

stratification model.  

Methods – Retrospective analysis of consecutive patients diagnosed 

with ischemic stroke admitted to a tertiary health facility. For this 

population, we described the prevalence of cardiovascular risk factors 

and, for the patients who had the diagnosis of atrial fibrillation, we 

applied CHADS2 score and CHA2DS2-VASc score. For assessment 
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of the relationship beteween socioeconomic status and ischemic 

stroke, we evaluated the incidence of ischemic stroke in two hospitals 

that serve different socioeconomic populations in São Paulo, with a 

new geographic socioeconomic segmentation tool. The patients were 

stratified by socioeconomic status and age (30 to 64 years, 65 to 79 

years and 80 years or older). We also compared the number of 

ischemic stroke patients with patients from control groups from the 

same hospitals, to obtain the ischemic stroke rates in both hospitals. 

The odds ratio between ischemic stroke rates in the hospitals was 

calculated. 

Results –There was a female preponderance (p<0.01) in 215 patients 

admitted for ischemic stroke. Considering patients over eighty, 72% 

had hypertension and atrial fibrillation was more common among the 

oldest old (p<0.01). Among those patients who had ischemic stroke 

and atrial fibrillation, no patient had CHADS2 score of 0 and 25.5% 

had score of 1. All patients with CHADS2 score of 1 were not under 

anticoagulation, but in retrospect, had CHA2DS2-VASc score ≥ 2, 

i.e., with indication for oral anticoagulation. Three hundred and 

seventy-seven patients with ischemic stroke and 2,297 patients of 
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control group were analyzed in both hospitals. There was a greater 

proportion of older patients in the higher socioeconomic status 

population (χ2obs= 28.7, df= 2, p-value < 0.0001). In all ages, the 

odds of ischemic stroke was significantly higher in patients with lower 

socioeconomic status than in those with higher status, with 

χ2obs=21.3 (p-value< 0.0001) for age 30 to 64 years; χ2obs=39.8 (p-

value< 0.0001) for age 65 to 79 years; and χ2obs=14.1 (p-value= 

0.0002) for ≥ 80 years patients. The odds ratios between ischemic 

stroke odds in both hospitals were  2.4, 3.6 and 2.7 for groups of ages 

30 to 64 years, 65 to 79 years and 80 years or older, respectively.   

Conclusions – Hypertension and atrial fibrillation are prevalent risk 

factors and should be treated aggressively in the elderly. Risk 

stratification using CHA2DS2-VASc score would have optimized 

indication for oral anticoagulation in our patients. Our study showed 

that, in São Paulo, lower socioeconomic status is associated with a 

higher odds of ischemic stroke, independent of age. 
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