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1
CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DO BRASIL  
EM 2033: UMA PROSPECÇÃO SOBRE AS  

PRÓXIMAS DUAS DÉCADAS

Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Walter Massa Ramalho

O Brasil tem experimentado rápidas e profundas transformações no seu perfil demográfico, 
socioeconômico e epidemiológico nas décadas recentes. Algumas dessas mudanças, como o maior 
intercâmbio de pessoas e produtos com consequente incremento no compartilhamento de riscos rela-
cionados com surtos de doenças transmissíveis, integram processos que se observam em escala global. 
Outras, como a urbanização acelerada sem a infraestrutura adequada e o rápido envelhecimento da 
população, estão mais relacionadas com características de países de desenvolvimento recente que 
experimentaram processos sociais e econômicos semelhantes aos que têm ocorrido em nosso país.  
O resultado é um cenário complexo em que se observa uma superposição de problemas de saúde com 
distintos determinantes, formas de expressão e impactos sobre a saúde pública.

Esse quadro continuará a se desenvolver nas próximas duas décadas, com os grandes grupos 
de problemas de saúde que atualmente se superpõem no nosso perfil epidemiológico – as doenças 
transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis e os acidentes e violências – evoluindo em 
ritmos diversos, uma vez que podem ser influenciados diferentemente tanto pelas alterações que 
serão produzidas nos seus determinantes como pelas inovações tecnológicas e novas estratégias  
que poderão ser introduzidas na sua resposta.

A evolução do cenário epidemiológico, diferentemente do demográfico que é mais previsível, pode 
apresentar variações importantes ao longo de um período de tempo como duas décadas, seja para 
as doenças transmissíveis (DT), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) ou para os acidentes 
e violências. A emergência de uma doença transmissível que se dissemine rapidamente pode alterar 
de maneira importante o perfil de morbimortalidade, como ocorreu com a Aids, que só passou a ser 
conhecida no início da década de 1980 e, atualmente, figura em sexto lugar entre as dez causas de 
morte mais importantes no mundo, respondendo por 1,6 milhão de mortes, concentradas principal-
mente entre países de baixa renda, onde ocupa o segundo lugar (WHO, 2014d).

A introdução de novos testes diagnósticos, vacinas ou tratamentos, assim como o desenvolvi-
mento de estratégias que utilizem de forma mais efetiva os recursos já disponíveis também podem 
produzir alterações importantes na morbimortalidade causada por doenças transmissíveis. Esse 
tipo de mudança, ainda que em ritmo mais lento, também pode ocorrer entre as doenças crônicas 
não transmissíveis, impulsionada pela redução na prevalência de fatores de risco importantes para 
o câncer e as doenças cardiovasculares, como o tabagismo, ou ainda pela ampliação do acesso ao 
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diagnóstico precoce e tratamento para alguns tipos ainda muito prevalentes de câncer, como o de 
colo do útero, de mama e de cólon.

Como exemplo do impacto que pode ser produzido por ações apenas no interior do setor Saú-
de, estimava-se que o uso apropriado de exames de triagem (screening) poderia reduzir a taxa de 
mortalidade por câncer colorretal de 30 a 80% entre adultos com mais de 50 anos, de 25 a 30% na 
mortalidade de câncer de mama entre mulheres com mais de 50 anos e de 20 a 60% na mortalidade 
de câncer de colo do útero entre mulheres com mais de 18 anos (Curry, Byers & Hewitt, 2003).

As causas externas, que compreendem os acidentes e as violências, também podem apresentar 
mudanças profundas de tendências e características num espaço de tempo como duas décadas. Para 
exemplificar, em menos de uma década, entre 2002 e 2011, as motocicletas aumentaram sua partici-
pação na frota nacional de veículos, de 16,3% para 26,1%, um ritmo muito maior que o crescimento 
das frotas de todos os outros tipos de veículos, o que tem produzido alterações na tendência da mor-
talidade e das hospitalizações decorrentes de acidentes de transporte terrestre (ATT) (Brasil, 2013a).

Neste capítulo se realiza um estudo exploratório sobre as mudanças no perfil epidemiológico 
que provavelmente ocorrerão nos próximos vinte anos no país, buscando delinear o cenário de mor-
bimortalidade com maior probabilidade de estar vigente em 2033 e suas implicações para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Também serão discutidas as estratégias e ações requeridas ao SUS ao longo 
desse período para maximizar os condicionantes e determinantes que impulsionam a melhoria no 
nível de saúde da população e eliminar, ou atenuar, aqueles que operam no sentido de agravá-lo.

Métodos
Os dados sobre morbidade e mortalidade utilizados neste capítulo foram retirados, respectiva-

mente, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Os dados populacionais utilizados foram obtidos da projeção realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 2000 a 2033 para o Brasil (IBGE, 2008). A população 
anual para as regiões, entre os anos de 2030 e 2033, foi projetada utilizando-se a função auto.arima, ao 
passo que a função spline presente na biblioteca tseries (Trapletti & Hornik, 2013), também do pacote 
estatístico R, foi utilizada para a interpolação anual da população censitária dos anos 1980, 1990 e 2000.

Os modelos preditivos foram construídos com base nos métodos Arima (sigla em inglês para 
autoregressive integrated moving average), por meio da função auto.arima, nos casos de valores 
absolutos; e exponencial, através da função ETS, para os valores de taxas. Ambas as funções estão 
presentes na biblioteca Forecast desenvolvida por Hyndman (2010) e implementada no pacote 
estatístico R (Core Team, 2013).

Os indicadores de mortalidade foram construídos com base nos dados do SIM, excluindo-se os 
registros nulos para sexo, idade ou município de residência. Indicadores de Mortalidade Proporcio-
nal foram construídos segundo projeções de óbitos por capítulos da Classificação Internacional de 
Doenças, 10ª revisão (CID-10), compatibilizada com a classificação presente na 9ª revisão (CID-9).
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Coeficientes de mortalidade foram construídos com base em dados projetados dos óbitos e da 
população (2008). Causas específicas de óbitos foram agrupadas segundo classificação adotada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no projeto Carga Global de Doenças (CGD) (WHO, 2013a), 
para a CID-10, contando com uma série observada para o período de 1996 a 2011. Para outras análises 
de mortalidade por grupos de causa, utilizou-se o agrupamento proposto pela Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde (Ripsa) (2008).

Com relação aos dados das taxas de mortalidade infantil (TMI) foram utilizados, para o período 
de 1993 a 2011, os dados consolidados pela Ripsa, que combinam cálculos diretos valendo-se dos 
dados de mortalidade originados do SIM e de nascidos vivos do Sistema de Informações sobre Nas-
cidos Vivos (Sinasc) para as unidades federadas que têm esses dois sistemas com padrões adequa-
dos de cobertura e qualidade, e por cálculos indiretos, resultantes de estimativas para as unidades 
federadas que “apresentam cobertura do Sinasc inferior a 90% ou que não atingem o valor de 80% 
de um índice composto, especialmente criado, que combina a cobertura de óbitos infantis com a 
regularidade do SIM” (Ripsa, 2000).

No Gráfico 1, encontra-se a representação do crescimento da população para o período 1980 
até 2033, de acordo com os registros e as estimativas do IBGE dos óbitos registrados no SIM para 
o período de 1980 até 2011, e dos projetados para o período 2012 a 2033, com a visualização da 
projeção média e sua faixa de variação mínima e máxima, de acordo com o modelo utilizado.

Gráfico 1 – População, óbitos e modelo de projeção adotado no capítulo. Brasil – 1980-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008). 
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As Mudanças no Perfil de Morbimortalidade dos Brasileiros e os Desafios 
Futuros

Por meio da análise da morbimortalidade projetada para o ano 2033, demonstra-se, por um 
lado, o aprofundamento das tendências que vêm se observando nos anos recentes, no país, com a 
continuidade do aumento do peso das DCNT e, particularmente, de algumas causas específicas no 
interior desse grupo; a redução da morbimortalidade relacionada com as doenças transmissíveis, 
principalmente impulsionada por aquelas para as quais se dispõe de ferramentas eficazes de prevenção 
e controle; a persistência de características singulares como a importância das mortes decorrentes 
das agressões; e o aprofundamento da redução da TMI e das desigualdades regionais apresentadas 
por esse indicador. Esse quadro complexo é apresentado a seguir, buscando analisar as tendências 
verificadas até o momento, os contextos em que elas estão ocorrendo, os determinantes que as in-
fluenciam, as diferenças regionais encontradas e as projeções para os próximos vinte anos.

Mudanças no perfil das causas de mortalidade dos brasileiros
A evolução da mortalidade proporcional dos grandes grupos de causas de óbitos para o período 

1980 a 2033 sintetiza bem algumas das principais características do perfil de mortes nas décadas 
recentes e das modificações que deverão ocorrer. Como se trata de mortalidade proporcional, deve-
se levar em conta, na interpretação dos dados, que as variações experimentadas por cada grupo de 
causa dependem não apenas do seu próprio comportamento ao longo do período, mas também do 
que acontece com os demais grupos. O aumento da mortalidade proporcional verificado para um 
determinado grupo de causa pode ser decorrente do aumento efetivo do número de mortes em relação 
ao total de óbitos, ou pelo fato desse grupo ter apresentado uma redução na sua taxa de mortalidade 
em velocidade menor que a de outros grupos, ao longo do período.

Em 2011, a mortalidade por DCNT já representa cerca de 70% da mortalidade total do país, em 
consonância com o que ocorre atualmente nos países desenvolvidos e nos países do estrato elevado 
entre aqueles com renda média. Entretanto, apesar de nos últimos anos observar-se uma redução de 
cerca de 2% ao ano na mortalidade precoce em menores de 70 anos, por DCNT, ainda persiste uma 
proporção relativamente elevada dessa mortalidade, relacionada, em grande parte, com o diagnós-
tico e tratamento tardios para alguns tipos ainda muito frequentes de câncer e/ou manejo clínico e 
controle inadequados de condições como a diabetes e a hipertensão.

Analisando-se as modificações ocorridas para a mortalidade proporcional dos grandes grupos de 
causa ao longo do período, verifica-se que as doenças do aparelho circulatório (DAC) permanecem 
com o maior peso relativo durante todo o período, apesar de sofrerem uma redução em 2033, que 
proporcionará menor valor quando comparado com o de 1980. As neoplasias, que em 1980 ocupa-
vam a terceira posição, respondendo por 10,5% do total de mortes, experimentarão um crescimento 
importante até 2033, ao atingir um percentual de 19,8%, ultrapassando as causas externas, que, com 
12,6%, passarão a ocupar a terceira posição. As afecções perinatais constituem-se no grupo de causas 
com a maior redução, diminuindo sua participação relativa no conjunto dos óbitos de 9,3%, em 1980, 
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para 0,4%, em 2033. As doenças infecciosas e parasitárias (DIP), que em 1980 ainda representavam 
11,6% do total das mortes do país, em 2033 serão responsáveis por apenas 3,8% (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Mortalidade proporcional por grupos de causa (Capítulos da CID), estratificado segundo 
os 10 grupos de maior peso para o ano de 2011. Brasil – 1980-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

O comportamento da taxa de mortalidade padronizada por grupos de causa,1 indicador que 
mede o risco de se morrer por cada grupo, apresenta tendências similares. Observa-se uma redu-
ção projetada de 58,7% na taxa de mortalidade pelas DAC que, ao variar de 273,9 para 113,1 por 
100.000 habitantes, entre 1980 e 2033, reduz a diferença no início do período, em relação aos valores 
exibidos pelos grupos que ocupam a segunda e a terceira posição. Essa tendência é coerente com o 
já observado para a taxa de mortalidade por DAC nos anos recentes e demonstra que a combinação 
da redução de fatores de risco, a incorporação de protocolos mais adequados para o manejo clínico 
de algumas condições e a possibilidade de introdução de novas tecnologias podem reduzir o risco  
de morrer por várias condições relacionadas com as doenças crônicas não transmissíveis.

As neoplasias terão um aumento de 6,5% em sua taxa de mortalidade, crescendo dos 79,9 por 
100.000 habitantes, em 1980, para os 85,4 por 100.000 habitantes, em 2033. Apesar desse incre-
mento, as neoplasias perderão o posto de segunda maior taxa de mortalidade para as causas externas 
(CE), em 2033, com um incremento de 40,6%, passando dos 66,1 de 1980 para 92,9 por 100.000 
habitantes. As afecções perinatais exibirão a maior redução para o período analisado, de 85,9%, 
caindo de 24,8 para 3,5 por 100.000 habitantes (Gráfico 3).

1 Foram utilizados os seguintes grupos: algumas doenças infecciosas e parasitárias (DIP), neoplasias, doenças do apa-
relho circulatório (DAC), doenças do aparelho respiratório (DAR), algumas afecções originadas no período perinatal 
(afecções perinatais), causas externas (CE) e demais causas definidas, de acordo com padronização proposta pela 
Ripsa (2008). 
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Gráfico 3 – taxa de Mortalidade Padronizada por 100.000 habitantes para Grupos de Causa 
selecionados. Brasil – 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 e 2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).
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O grupo das DAC, que envolve, entre outras causas de morte, as doenças isquêmicas do coração 
(DIC) e as doenças cerebrovasculares (DCV), é o que apresenta a maior mortalidade proporcional ao 
longo de todo o período. As DAC representavam 30,0% de todas as mortes, no ano de 1980, regis-
trando crescimento contínuo do seu peso relativo até o ano de 1991, quando obteve seu maior per-
centual em todo o período, de 34,1%. A partir daí, experimenta uma redução continuada, e estima-se  
que, em 2033, representará 27,6% dos óbitos no país, mantendo ainda o posto de grupo com maior 
peso, ainda que perdendo importância relativa no conjunto das mortes no país, com uma redução 
de 19% em relação ao valor registrado em 1991 (Gráfico 2).

Esse comportamento de redução das DAC também fica evidenciado quando se analisa seu com-
portamento pela taxa de mortalidade padronizada por 100.000 habitantes. A tendência observada 
é de redução da taxa desde o início do período, com uma forte acentuação a partir de meados dos 
anos 1980. A taxa que era de 273,9, em 1980, é projetada para 113,1 por 100.000 habitantes, em 
2033, indicando uma redução de 58,7%. Para essa tendência têm contribuído vários fatores, como a 
introdução de inovações no manejo clínico de algumas condições, ampliação do acesso ao diagnóstico 
e tratamento e redução do tabagismo, entre outros (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Doenças do aparelho circulatório (DAC): taxa de mortalidade padronizada (2011) por 
100 mil habitantes. Brasil – 1980-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

O segundo grupo de grandes causas mais importantes, pela mortalidade proporcional, apresen-
tado no Gráfico 5, é o das neoplasias. Esse grupo que, assim como o das DAC, também é bastante 
influenciado pelo envelhecimento da população, tem seu peso incrementado de maneira consistente 
ao longo de todo o período, praticamente dobrando sua participação, dos 10,5% do total de mortes 
em 1980 para os 19,8% projetados para o ano de 2033, o maior crescimento previsto para esse perí-
odo. Assim, os cânceres serão responsáveis por duas de cada dez mortes no país em 2033, sugerindo 
que também ocorrerá um crescimento importante da incidência das neoplasias, o que projeta uma 
maior demanda por acesso ao diagnóstico e às distintas modalidades de tratamento, com grande 
impacto sobre os serviços de saúde.
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Esse comportamento do grupo das neoplasias, um conjunto heterogêneo de condições decorrentes 
de distintos fatores de risco e uma grande disparidade no que diz respeito à disponibilidade de meios 
para sua prevenção e redução da letalidade, assim se apresenta porque sua taxa de mortalidade, que 
registra aumento entre 1980 e o início dos anos 2000, a partir de então passa por uma estabilização 
e, em seguida, tendência de redução até o fim do período, no ano de 2033. Entretanto, como essa 
redução no risco de morrer por neoplasias é bem menos acentuada do que aquela verificada para o 
grupo das DAC, a mortalidade proporcional por neoplasias crescerá durante esse período.

Gráfico 5 – Neoplasias: taxa de mortalidade padronizada (2011) por 100 mil habitantes. Brasil – 
1980-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

As causas externas, grupo que reúne as mortes por acidentes de transporte terrestre e por agres-
sões, entre outras, ocupam a terceira posição entre os grupos com maior mortalidade proporcional, 
mantendo essa posição durante todo o período de 1980 a 2033 (Gráfico 2). Entre 1980 e 1996, as 
CE alcançaram expressivo crescimento do seu peso na mortalidade, passando dos 11,8% para 15,2% 
do total de mortes ocorridas no país. Desde 1997, a mortalidade proporcional pelas CE exibe uma 
discreta, porém progressiva, redução, devendo atingir os 13,1% em 2033, configurando, ainda assim, 
importante contribuição para a mortalidade no Brasil.

Para a taxa de mortalidade, entretanto, as CE passarão por um incremento substancial de 40,6% 
(Gráfico 6). Essa importância das CE é uma característica singular do perfil de mortalidade do Brasil e 
chama a atenção para o peso que têm sobre nossa situação de saúde, causas de lesões e mortes cujos 
determinantes envolvem complexos processos socioeconômicos, como a urbanização acelerada – que 
produziu grandes áreas na periferia das cidades com limitado acesso às políticas públicas – e a neces-
sidade de ações mais efetivas voltadas para a redução dos ATT e, principalmente, das agressões.

A importância das mortes relacionadas às CE deve também ser considerada pelo fato de sua 
maior ocorrência recair, principalmente, em jovens do sexo masculino, produzindo relevante impacto 
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na redução da expectativa de vida para esse sexo. Ainda mais, considerando-se a mortalidade como 
um proxy da morbidade por essas mesmas causas, é importante considerar a sobrecarga produzida, 
e que se ampliará nas próximas duas décadas, pelos ATT e agressões sobre os serviços de saúde. Tal 
encargo exigirá desde atendimentos de emergência, cirurgias, internações em unidades de terapia 
intensiva e reabilitação, com altos custos para o sistema de saúde e para as próprias famílias.

Gráfico 6 – Causas externas: taxa de mortalidade padronizada (2011) por 100 mil habitantes. Brasil 
– 1980-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

Para propiciar uma análise comparativa das principais causas de morte dos brasileiros com perfis 
internacionais de mortalidade, utilizou-se uma proposta de categorização de causas específicas de 
morte da OMS (2013a), tomando-se os dados do SIM para o ano de 2011 e as projeções realizadas 
para o ano de 2033.

O perfil complexo do processo saúde-doença no país se reflete na superposição de causas de 
morte específicas relacionadas com diferentes condicionantes e determinantes. Entre as dez causas 
líderes no Brasil para o ano de 2011 prevalecem as DCNT, dentre as quais as doenças isquêmicas e as 
cerebrovasculares figuram em primeiro e segundo lugares, com valores muito próximos no número de 
óbitos, sendo responsáveis por, aproximadamente, 116 e 113 mil mortes, no ano de 2011 (Gráfico 7).

Outras cinco DCNT integram a lista, o diabetes mellitus (65 mil óbitos), as doenças hipertensivas 
(52 mil óbitos), as doenças obstrutivas crônicas (45 mil óbitos), os cânceres de traqueia, brônquios 
e pulmões (25 mil óbitos) e a cirrose (22 mil óbitos). O único grupo de doenças infecciosas presen-
te entre essas dez primeiras causas é o das infecções respiratórias inferiores, com cerca de 68 mil 
mortes. As agressões foram responsáveis por 52 mil óbitos e os acidentes de transporte por outros 
44 mil, revelando o peso que assumem essas causas, muito relacionadas a condicionantes externos 
ao setor Saúde (Brasil, 2011).

Legenda

Taxa de mortalidade padronizada (sexo e idades, 2010) IC 95%

1980 2000 20201990 2010 2030
Ano

70

80

90

100

110



40    BRASIL SAÚDE AMANHÃ

Gráfico 7 – Dez principais causas de morte. Brasil – 2011

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM (Brasil, 2012c).

Tal perfil é muito assemelhado ao que é exibido globalmente pelo agregado dos países de renda 
média/alta. Esse grupo de países tem, praticamente, a mesma lista para as dez principais causas de 
morte que o Brasil, apresentando apenas pequenas diferenças, como as duas primeiras causas que 
alternam suas posições entre o primeiro e segundo lugar, o maior peso nos outros países para as 
mortes por doença obstrutiva crônica e os cânceres de traqueia, brônquios e pulmões que, entre eles, 
ocupam a terceira e a quarta posição. Entre as duas listas há duas diferenças importantes: a presença, 
na lista brasileira, das mortes por agressões e por cirrose, ambas ausentes da lista global, que traz, 
por sua vez, o câncer de estômago e o câncer de fígado entre as dez causas líderes no grupo de países 
de renda média/alta (WHO, 2013b).

Para analisar as principais causas de morte em 2011 e suas projeções para 2033, tanto para 
o Brasil, como para cada uma das regiões, foram selecionadas as 142 mais importantes causas no 
primeiro ano do período, medidas pela taxa de mortalidade, de maneira a permitir comparações 
inter-regionais (Gráfico 8). Nessa análise evidenciam-se as importantes diferenças presentes em 2011 
relacionadas com os distintos perfis demográficos, condições socioeconômicas, acesso aos serviços 
de saúde, prevalência de fatores de risco para DCNT, entre outras dimensões que variam de maneira 
significativa entre as regiões.

2 Para essa análise foram utilizadas as 14 causas de morte mais importantes, em vez das 10, para permitir melhor 
visualização das modificações que ocorrem quando se fazem as projeções para o ano de 2033.
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Gráfico 8 – Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes das 15 principais causas de morte. Brasil e 
Regiões – 2011 e 2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

Destaca-se a importância das agressões na região Norte, principal causa de morte, com uma taxa 
de mortalidade de 34,2 por 100.000 habitantes, um pouco acima das doenças isquêmicas (32,4 por 
100.000 habitantes), em segundo lugar. A taxa de mortalidade por agressões no Norte é 75,5% maior 
que a do Sudeste (19,5 por 100.000 habitantes), que apresenta o menor valor para esse indicador entre 
todas as regiões. O Norte é a única região em que as mortes pelo grupo das demais doenças infecciosas 
estão entre as dez primeiras causas, ocupando a nona posição, com taxa de 7,6 por 100.000 habitantes.

Na região Nordeste as doenças isquêmicas, com taxa de 46,6 por 100.000 habitantes, também 
ocupam o segundo lugar, mas, de modo diverso ao que ocorre no Norte, em primeiro vêm as doenças 
cerebrovasculares com 51,3 por 100.000 habitantes. As mortes por agressões também estão em posi-
ção importante no Nordeste, quarto lugar, praticamente empatadas com a terceira causa, o diabetes 
mellitus, com taxas de 35,31 e 35,61 por 100.000 habitantes, respectivamente.

Na região Sudeste, as doenças isquêmicas, com taxa de 60,3 por 100.000 habitantes, aparecem na 
primeira posição, seguidas das doenças cardiovasculares (53,2 por 100.000 habitantes) e as infecções 
respiratórias inferiores (41,5 por 100.000 habitantes), que, nessa região, apresentam o maior valor 
para sua taxa de mortalidade. No Sudeste, diferentemente do Norte e Nordeste, com taxas muito 
reduzidas, de 1,5 e 4,0 por 100.000, respectivamente, as mortes por Alzheimer e outras demências 
já ocupam a 12ª posição, com uma taxa de 11,5 por 100.000 habitantes.
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A doença obstrutiva crônica também se constitui, no Sudeste, em uma importante causa de morte, 
localizada na sexta posição, com uma taxa de 22,3 por 100.000 habitantes. Na região Sul repetem- 
se algumas das características da região Sudeste, mas ressalta-se o maior peso relativo de algumas 
causas como a doença obstrutiva crônica, na quinta posição, com uma taxa de 28,7 por 100.000 ha-
bitantes, valor muito próximo do apresentado pelas causas localizadas nas terceira e quarta posições, 
as infecções respiratórias inferiores (29,8) e o diabetes mellitus (29,7).

Ainda no Sul, observa-se a importância da mortalidade pelos cânceres de traqueia, brônquio e 
pulmões, que apresentam nessa região sua maior taxa em todo o país, com 20 por 100.000 habitantes, 
refletindo prevalências mais elevadas de tabagismo. Semelhante ao observado no Sudeste, também 
na região Sul as mortes por Alzheimer e outras demências têm maior peso que nas outras regiões, 
despontando como a 11ª causa, com uma taxa de mortalidade de 10,9 por 100.000 habitantes. Tal 
circunstância está relacionada com o maior envelhecimento na estrutura etária da população dessas 
duas regiões, o que chama a atenção para o crescimento da importância dessa causa de morte no 
futuro próximo em todo o país.

No Centro-Oeste, destacam-se as agressões, padrão semelhante ao encontrado no Norte e no 
Nordeste, ocupando a terceira posição, com uma taxa de mortalidade de 33,4 por 100.000 habitantes. 
Os acidentes de transporte vêm em seguida, na quarta posição, com uma taxa de 30,0 por 100.000 
habitantes, a mais alta posição e o maior valor da taxa para essa causa entre todas as regiões.

No Brasil, o risco de morrer por acidentes de transporte experimentou crescimento na última 
década, com taxa de mortalidade aumentando de 19,7 para 22,3 óbitos por 100 mil habitantes, 
entre os anos de 2002 e 2011. O crescimento na taxa é bastante influenciado pelo aumento da frota 
de veículos, que praticamente dobrou de tamanho durante esse período, embora tenha havido uma 
redução da razão de óbitos por grupo de 10.000 veículos, de 9,2 para 6,1. A redução na razão de 
óbitos, entretanto, não diminui o impacto causado sobre o sistema de saúde, pois há, de fato, um 
incremento importante no número de mortes por essa causa, em decorrência de provável aumento 
também nas lesões relacionadas com os acidentes de transporte.

Algumas causas específicas no interior desse grupo, como a de morte de pedestres, apresentaram 
redução de 22,2% nesse período, enquanto as mortes de motociclistas, por sua vez, aumentaram em 
166,7% (Brasil, 2013a). Essa diferença no comportamento entre os distintos grupos de acidentes de 
transporte evidencia-se quando se analisam as tendências demonstradas no Gráfico 9. No início da 
série, em 1996, a taxa de mortalidade padronizada de pedestres (8,5 por 100.000 habitantes) era 18 
vezes maior que a de motociclistas (0,5 por 100.000 habitantes) e três vezes maior que a de ocupantes 
de veículos (2,8 por 100.000 habitantes). Ao longo do período a distância vai se reduzindo, e, em 
2011, já ocorre uma inversão, motociclistas lideravam o grupo de acidentes de transporte, com uma 
taxa de 5,8 por 100.000 habitantes, superando a de ocupantes (5,6 por 100.000 habitantes) e a de 
pedestres (4,6 por 100.000 habitantes).

No período projetado até 2033, essas tendências se consolidarão, caso não sejam adotadas po-
líticas públicas para alterá-las. A taxa de mortalidade em motociclistas alcançará um valor de 14,3 
por 100.000 habitantes, 36% maior que a taxa para ocupantes (9,1 por 100.000 habitantes). Apenas 
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a mortalidade para pedestres projeta uma tendência de redução, alcançando 67,2% de diminuição 
entre 2012 e 2033, quando apresentará uma taxa de 2,7 por 100.000 habitantes.

Gráfico 9 – Taxa de mortalidade padronizada por 100.000 habitantes para motociclistas, ocupantes 
de veículos e pedestres. Brasil –1996-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

As projeções realizadas para o ano de 2033 para essas mesmas 14 causas específicas mais im-
portantes de morte também mostram variações importantes. O maior aumento na taxa de mortali-
dade ocorrerá para Alzheimer e outras demências, com incremento de 165,6%, atingindo 21,3 por 
100.000 habitantes e situando-se como a oitava mais importante causa de óbito naquele ano. O peso 
dessa causa poderá ser muito maior, caso se confirmem achados recentes que estimaram as mortes 
por Alzheimer e outras demências em número até seis vezes maior que o registrado, em razão de 
dificuldades de diagnóstico e de registro adequados (James et al., 2014). Os resultados utilizados 
na projeção do crescimento para a mortalidade por Alzheimer e demências senis sugerem aumento 
correspondente na morbidade, uma vez que não se espera uma elevação da letalidade por essa doen-
ça nas próximas décadas. O impacto de tais dados deverá se refletir na necessidade de organização 
de serviços para atender a essa demanda crescente e complexa, envolvendo aspectos assistenciais, 
atendimentos domiciliares, preparação de cuidadores comunitários e familiares, entre outras ações.

A taxa de mortalidade pelo grupo das infecções respiratórias inferiores terá o segundo maior 
crescimento, de 118,3%. Esse grupo envolve um conjunto de infecções, tanto de origem viral como 
bacteriana, que também pode ser bastante influenciado pelo envelhecimento da população, pois 
os idosos são mais vulneráveis às complicações da influenza e de outros quadros infecciosos. Entre 
essas dez causas líderes, as únicas que apresentarão redução na sua taxa de mortalidade serão as 
cardiopatias, miocardites e endocardites e os acidentes de transporte, ambos de 14,2% (Gráfico 10).
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Gráfico 10 – Variação (%) na taxa de mortalidade por 100.000 habitantes para as 14 maiores causas 
de morte. Brasil – 2011-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM para o período de 1980 a 2011 (Brasil, 2012c) e projeções para o 
período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas pelo IBGE (IBGE, 2008).

Nas projeções para 2033, além dessas mudanças observadas para o país, também serão regis-
tradas importantes alterações nas taxas de mortalidade dessas 15 principais causas para cada região 
(Gráfico 8). No Norte, o maior crescimento projetado será para o diabetes mellitus, que aumentará 
167,1%, atingindo uma taxa de 65,98 por 100.000 habitantes e assumindo o primeiro lugar entre 
as 15 principais causas de morte. As mortes por agressões, mantidas as tendências atuais, passarão 
para o segundo lugar, com uma taxa de 53,18 por 100.000 habitantes, um crescimento de 55,4%.

O terceiro e quarto postos serão ocupados pelas doenças cerebrovasculares e pelas doenças isquê-
micas do coração, com taxas de 43,85 e 42,64 por 100.000 habitantes, com crescimentos de 35,4% 
e 69,2%, respectivamente. As duas causas que apresentarão tendência de redução em suas taxas de 
mortalidade, em 2033, serão o grupo das demais doenças infecciosas e o de cardiomiopatias, mio-
cardites e endocardites, ambas com decréscimo de 20,7%. Essas duas causas, efetivamente, podem 
ser bastante reduzidas com ampliação do acesso à atenção primária da saúde.

Na região Nordeste, tanto as doenças isquêmicas do coração como as doenças cerebrovasculares 
terão importante crescimento nas suas taxas de mortalidade e continuarão a representar as duas 
primeiras causas de morte, ocorrendo, entretanto, uma troca de posições. As doenças isquêmicas 
do coração passarão a ocupar o primeiro lugar, com uma taxa de 80,07 por 100.000 habitantes, um 
crescimento de 71,9% em relação ao ano de 2011; as doenças cerebrovasculares estarão na segunda 
posição, com taxa de 78,71 por 100.000 habitantes; e o diabetes mellitus manterá a terceira posição, 
com um crescimento de 84,5%. As agressões continuarão como a quarta causa de morte nessa região, 
com taxa de 59,24 por 100.000 habitantes, um crescimento de 67,8%, quando comparado ao de 2011.
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No Nordeste, as causas com o maior aumento relativo serão o Alzheimer e outras demências, 
cuja taxa de mortalidade aumentará em 295,7%, atingindo 15,88 por 100.000 habitantes, passando 
a ocupar a nona posição. Nenhuma das 14 causas sofrerá redução em sua taxa até 2033 na região 
Nordeste, apenas a mortalidade por doenças hipertensivas permanecerá praticamente estabilizada, 
com um crescimento de apenas 2,1%.

Na projeção realizada para o Sudeste, as causas com maior expansão serão as infecções respirató-
rias inferiores, com 122,3% de incremento, alcançando uma taxa de 92,15 por 100.000 habitantes e 
passando a ocupar o primeiro lugar, ao passo que o Alzheimer e outras demências aumentarão 175,0% 
e ocuparão a sexta posição, com taxa de 31,69 por 100.000 habitantes. A mortalidade por agressões 
apresentará a maior redução entre as 14 causas mais importantes na região Sudeste, de 54,3%, para 
8,91 por 100.000 habitantes em 2033. Outras seis causas exibirão tendência de diminuição em sua 
taxa de mortalidade: as doenças cerebrovasculares (10,7%), os acidentes de transporte (16,9%), as 
doenças obstrutivas crônicas (10,9%), as demais doenças infecciosas (10,9%), as cardiomiopatias, 
miocardites e endocardites (11,6%) e a nefrite e outras doenças renais (11,4%).

Na região Sul, as duas primeiras posições entre as 14 causas mais importantes de mortalidade 
continuarão a ser ocupadas pelas doenças isquêmicas e doenças cerebrovasculares, com taxas de 
54,49 e 54,07 por 100.000 habitantes, respectivamente, apesar de ambas sofrerem uma redução de 
11,1%, ao longo do período de 2011 a 2033. O diabetes mellitus manterá a terceira posição; porém, 
por experimentar um aumento de 56,4% nesse período, alcançará uma taxa de mortalidade de 46,50 
por 100.000 habitantes, aproximando-se das duas primeiras. Chama a atenção, também na região 
Sul, o expressivo crescimento do Alzheimer e de outras demências, da ordem de 164%, atingindo 
uma taxa de 28,65 por 100.000 habitantes e as doenças hipertensivas com crescimento de 64,2%. 
Também deverão diminuir suas taxas as infecções respiratórias de vias inferiores (11,1%), os aciden-
tes de transporte (11,1%), demais doenças infecciosas (11,1%) e as cardiomiopatias, miocardites e 
endocardites (12,6%).

No Centro-Oeste as doenças isquêmicas crescerão 33,9% e continuarão como principal causa de 
morte, com uma taxa de 57,34 por 100.000 habitantes. As infecções respiratórias de vias inferiores, 
que apresentarão o segundo mais expressivo crescimento, de 81,2%, passarão a ocupar a segunda 
posição, com taxa de 46,80 por 100.000 habitantes, superando as doenças cerebrovasculares, que 
crescerão apenas 12,5% e estarão em terceiro lugar, com taxa de 44,61 por 100.000 habitantes.  
O incremento mais relevante nessa região também será na causa de morte por Alzheimer e outras 
demências, com aumento de 279,3% e projeção de taxa de 19,60 por 100.000 habitantes, passando 
a ocupar a nona posição. A maior redução será no grupo das cardiomiopatias, miocardites e endo-
cardites, de 89,7%, seguido pelos acidentes de transportes, demais doenças infecciosas e nefrite e 
outras doenças renais, todos ao redor dos 22%.

Mantidas as tendências atuais, o crescimento da proporção de idosos maiores de 65 anos na 
população produzirá demandas crescentes ao SUS de ações e serviços assistenciais relacionados a 
essa fase do ciclo da vida, particularmente em relação às DCNT; algumas condições da saúde mental 
como depressão, Alzheimer e outras demências; assistência domiciliar; e reabilitação. Essa tendência 
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de crescimento da população de idosos no país poderá ser ainda maior se forem alcançadas reduções 
sustentáveis nas próximas duas décadas na mortalidade por acidentes e violências, causas impor-
tantes da redução da expectativa de vida entre os homens, atualmente, por concentrar sua carga de 
mortalidade exatamente entre os jovens.

A perspectiva de crescimento da morbimortalidade pelas DCNT, que deverá acentuar-se até 
2033, exige que o SUS lidere e organize um conjunto de ações que contemplem a preparação dos 
profissionais da saúde para essa nova realidade demográfica e epidemiológica; a organização de 
ações e serviços de saúde para que se garanta o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento opor-
tuno e adequado; o aumento de alternativas de tratamento domiciliar; e a preparação de cuidadores 
familiares e comunitários para defrontar o aumento da população idosa pobre, entre outras ações.

A melhora no nível de saúde e a redução das desigualdades regionais: o 
exemplo da mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil (TMI) tem sido um indicador universalmente utilizado para moni-
torar as condições de saúde das populações por sintetizar as múltiplas dimensões envolvidas no risco 
de um nascido vivo morrer antes de completar um ano, sendo um dos indicadores utilizados para 
medir o progresso da Meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Entre outras condições 
que influenciam a TMI, encontram-se o acesso ao pré-natal e a qualidade desse cuidado, a assistên-
cia ao parto e o cuidado com o recém-nascido; o acesso à atenção primária de saúde e às vacinas; e 
a qualidade de vida da família, incluindo a renda, o acesso à educação, às condições adequadas de 
habitação e saneamento e às medidas de planejamento familiar.

No Brasil, nas décadas recentes, um conjunto de intervenções propiciaram o aumento do acesso 
às ações de saúde, redução da taxa de fecundidade, melhoria de condições sociais, entre outras, 
produzindo uma redução de 5,5% ao ano no valor da TMI nas décadas de 1980 e 1990, além da 
diminuição da importante desigualdade regional revelada por esse indicador (Victora et al., 2011). 
Igualmente, para a taxa de mortalidade entre menores de 5 anos,3 o Brasil registrou uma expressiva 
queda na última década, sendo um dos países com as maiores reduções no período entre 1990 e 
2012, de 6,6% ao ano, diminuindo de 62 para 14 por 1.000 nascidos vivos, bem acima da taxa média 
de redução global nesse período, que foi de 2,9% ao ano (UN IGME, 2013).

A TMI projetada para o ano de 2013 é de 13,8 por 1.000 nascidos vivos, uma redução de 65% se 
comparada à TMI observada em 1993, que era de 39,4 por 1.000 nascidos vivos. Os autores realiza-
ram uma previsão por regressão exponencial para o período de 2013 a 2033, encontrando uma TMI 
estimada para este último ano de 6,7 por 1.000 nascidos vivos, uma redução de 54,5% comparada 
ao ano de 2013 e de 84% para o ano de 1993 (Gráfico 11).

Com esse valor para a TMI, o Brasil, que, em 2013, apresentava um índice maior que o da Amé-
rica do Sul e quase quatro vezes maior que o dos países desenvolvidos, em 2033 estará com uma TMI 
menor que a do continente e apenas 1,8 vezes maior que a projetada para os países desenvolvidos. 

3 A taxa de mortalidade em menores de 5 anos também é conhecida como Taxa de Mortalidade na Infância.



47Cenário Epidemiológico do Brasil em 2033

Essa tendência de redução na TMI poderá evitar 17,8 mil óbitos infantis em 2033, comparando-se 
com o número observado em 2013, mesmo levando-se em conta a redução em quase 20% da popu-
lação menor de 1 ano que ocorrerá nesse período.

Gráfico 11 – Taxa de mortalidade infantil observada, previsão média e intervalos de 80 e 95%. Brasil 
– 1993-2033

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de mortalidade para o período de 1993 a 2012 (Ripsa, 2012) e previsão 
por regressão exponencial para o período de 2013 a 2033.

A desigualdade regional continuará sua tendência de redução, de acordo com a projeção rea-
lizada, com uma aproximação ainda maior entre os valores das distintas regiões, dado positivo e 
que poderá ser ainda mais favorecido com ações que incidam sobre estados e municípios que ainda 
apresentam valores elevados para esse indicador. Os maiores percentuais de redução na TMI, de 63% 
e 58%, respectivamente, deverão ser observados exatamente nas regiões que ainda têm as maiores 
taxas, que são o Norte e o Nordeste.

A região Centro-Oeste, de acordo com o modelo de predição utilizado, poderá apresentar o 
percentual de redução menos expressivo, de 39%, aparecendo, por esse motivo, em 2033, com uma 
TMI de 8,9 por 1.000 nascidos vivos. Entretanto, essa previsão deve ser relativizada, por ser bastante 
influenciada pela maior força de redução desse indicador apresentada pelas regiões Norte e Nordeste, 
em comparação com o Centro-Oeste nas últimas décadas, o que influencia bastante o modelo. Além 
disso, deve-se levar em conta que a redução na mortalidade infantil tende a perder velocidade na 
medida em que esse indicador assume valores muito baixos, porque as causas que persistem são cada 
vez menos vulneráveis às intervenções mais simples, como as doenças congênitas de alta gravidade.

As diferenças proporcionais, entre a região de menor e maior valor, respectivamente, a Sul e a 
Centro-Oeste, chegarão a 30%, em detrimento dos 41% observados em 2013, entre as regiões Norte 
e Sul, então detentoras da maior e menor taxa, respectivamente (Tabela 1).

Legenda

Taxa de mortalidade infantil IC 95%

2000 20201990 2010 2030
Ano

0

10

20

30

40



48    BRASIL SAÚDE AMANHÃ

Tabela 1 – Taxa de mortalidade infantil: estimativas para mundo, países desenvolvidos, América do 
Sul e Brasil pela ONU e estimativas para Brasil e regiões feitas pelos autores, para os anos de 1993, 
2013 e 2033

Anos

Taxa de Mortalidade Infantil

Estimativas – Mundo, Países Desenvolvidos, 
América do Sul e Brasil*

Estimativas – Brasil**

Mundial
Países 

desenvolvidos
América 
do Sul

Brasil Brasil
Regiões

N NE SE S CO

1993 58,6 10,4 37,7 41,6 39,4 41,5 60,6 28,2 24,2 30,2

2013 36,3 5,5 17,7 19,1 13,8 18,0 16,1 12,2 10,6 14,6

2033 24,6 3,7 9,4 9,2 6,7 6,6 6,6 6,4 6,2 8,9

Fonte: Tabela construída pelos autores com base nas Estimativas das Nações Unidas* (UN, 2012) e Estimativas 
Brasil**construídas pelos autores com base nos dados de mortalidade infantil disponibilizados pela Ripsa (Ripsa, 
2012) para os anos de 1993 a 2012, e previsão por regressão exponencial para os anos de 2013 e 2033.

Analisando com detalhes os componentes da mortalidade infantil, ficam evidentes as causas das 
mudanças ocorridas nas décadas recentes e os desafios que se colocarão, nesse particular, ao SUS. 
Assim, passamos a explorar as distintas características, comportamento e possível evolução desses 
componentes: a taxa de mortalidade neonatal, que pode ser precoce (0 a 6 dias de vida) ou tardia 
(7 a 27 dias) e a taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias) (Ripsa, 2012).

Grande parte da evolução na TMI observada recentemente no Brasil deve-se à redução obtida no 
componente pós-neonatal (Gráfico 12), bastante vulnerável às estratégias preventivas e assistenciais 
com alvo nas causas evitáveis e na melhoria das condições sociais e econômicas. Nesse componente 
da TMI, em que predominam algumas doenças infecciosas e parasitárias (DIP), como as diarreias, 
pneumonias e doenças evitáveis por vacina, entre os anos de 1993 e 2013 houve uma redução de 
78,65%, com contribuição mais acentuada das regiões Nordeste e Norte. Para o período de 2013 a 
2033, projeta-se a continuidade dessa redução, embora em ritmo menor, de 51,54%, o que levará, 
ao fim do período, a uma taxa específica projetada de 2,04 por 1.000 nascidos vivos, com as regiões 
Norte e Centro-Oeste apresentando as maiores taxas específicas.
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Gráfico 12 – Taxa de mortalidade infantil segundo componentes pós-neonatal, neonatal tardia e 
neonatal precoce, observada e previsão média. Brasil – 1993-2033 

Fonte: elaborado pelos autores com dados de mortalidade para o período de 1993 a 2012 (Ripsa, 2012) e previsão 
por regressão exponencial para o período de 2013 a 2033.

Para os componentes de mortalidade neonatal precoce e tardia, a tendência de redução também 
se manterá com percentuais menores para o período de 2013 a 2033, quando comparado ao de 1993 
a 2013. Na mortalidade neonatal precoce, o percentual de redução será de 54,0%, alcançando o valor 
de 3,45 por 1.000 nascidos vivos. Para a mortalidade neonatal tardia, o valor em 2033 será de 1,65 por 
1.000 nascidos vivos. O grande desafio na redução da mortalidade infantil para as próximas duas décadas 
se concentrará no óbito neonatal precoce, que deverá estar em torno de 3,45 por 1.000 nascidos vivos. 
Nesse componente deverão prevalecer, como causas líderes, as doenças congênitas e a prematuridade.

Nos últimos vinte anos, houve uma mudança importante nos componentes da mortalidade 
infantil em nosso país. Em 1993, a mortalidade pós-neonatal se destacava, com taxa de 19,72 por 
1.000 nascidos vivos, ao passo que a taxa da mortalidade neonatal precoce era de 15,33. Em 2013, 
já se observa uma inversão do peso desses componentes, com taxas de 4,21 e 7,50, respectivamente.

Em 2033 essa situação persistirá, com a mortalidade neonatal precoce apresentando uma taxa de 
3,45, equivalente a 67% do total da mortalidade infantil naquele ano. Esse comportamento expressa 
a menor vulnerabilidade às ações assistenciais desse componente da mortalidade infantil, quando 
comparado aos demais. A tendência de permanência da importância das causas neonatais na TMI 
nas próximas duas décadas também é verificada em todas as regiões.

Entre 1990 e 2012 constatou-se uma redução de 37% nas taxas de óbito neonatais no mundo, 
chegando a 21 óbitos neonatais para cada 1.000 nascidos vivos (UN IGME, 2013). Houve, entretanto, 
diferenças importantes nessa tendência quando se analisam as distintas regiões no mundo, algumas 
com uma redução mais expressiva, como os países desenvolvidos, de 8 para 4 óbitos por 1.000 nas-
cidos vivos e a América Latina e Caribe, de 22 para 10 por 1.000 nascidos vivos. Nesse componente, 
o Brasil reduzirá a diferença em relação aos países desenvolvidos. Entretanto, ainda estaremos, em 
2033, no nível dos países europeus no presente.

Um dos aspectos mais importantes a se levar em consideração nas políticas de redução da mor-
talidade infantil para os próximos anos será a necessidade da implantação de estratégias capazes 
de reduzir com maior eficácia as mortes neonatais, especialmente as precoces. Para a obtenção de 
impacto sobre as malformações congênitas e as perinatais, que são as causas mais frequentes desses 
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óbitos (Lansky, 2009), serão necessários maiores investimentos financeiros e intervenções de maior 
complexidade do que os requeridos para reduzir a mortalidade pós-neonatal.

A efetivação do modelo de previsão das taxas de mortalidade infantil depende da adoção de po-
líticas e programas que aumentem a cobertura e a qualificação da assistência equitativamente entre 
as regiões, de forma que se obtenham melhorias no acompanhamento da gravidez e o fortalecimento 
das estruturas assistenciais a parturientes e aos recém-natos de alto risco, o que se traduz em ações 
que vão desde o aprimoramento da Atenção Primária à Saúde até a ampliação do acesso a leitos de 
UTI neonatais, entre outras.

O impacto sobre o adoecimento: fatores de risco e morbidade nas próximas 
duas décadas

Com exceção do tabagismo, não há séries históricas longas para monitoramento dos principais 
fatores de risco para as DCNT, como a obesidade, a inatividade física, o abuso do álcool e a alimenta-
ção inadequada. Apenas mais recentemente, com a implantação do sistema de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 2006, esses fatores 
de risco passaram a ser medidos nas capitais dos estados brasileiros.

Analisando-se essa série, é possível observar que alguns fatores de risco como o tabagismo e a 
inatividade física vêm apresentando redução ao longo desse período, mas apenas para o primeiro é 
possível, com base em estudos mais antigos, confirmar uma tendência de diminuição que provavel-
mente persistirá nas próximas décadas. O aumento da atividade física tem sido objeto de campanhas e 
iniciativas do setor público, como o programa Academia da Saúde, do Ministério da Saúde, em 2011, 
e vários programas municipais semelhantes que o antecederam; e de setores privados, consolidando- 
se a percepção social sobre sua ação positiva como promotora da saúde e a garantia de priorização 
de gestores para sua implantação. Ao mesmo tempo, diversos estudos sobre a efetividade dessas ex-
periências brasileiras de implantação de programas voltados a estimular a prática da atividade física 
têm indicado seu efeito positivo (Knuth et al., 2011), permitindo projetar que programas desse tipo 
tendem a ser ampliados nas próximas duas décadas, o que poderia dar sustentabilidade à redução 
da inatividade e produzir efeitos positivos na redução da obesidade e do sobrepeso, ou mesmo na 
velocidade de seu crescimento.

O tabagismo, importante fator de risco para os dois principais grupos de causa de morte por 
DCNT, as DAC e as neoplasias, tem apresentado uma diminuição sustentável nas últimas décadas, 
passando de uma prevalência, entre adultos, de 33,5% em 1989, para 18,1% em 2008 (Brasil, 2011).

O Vigitel encontrou nas capitais dos estados prevalência ainda menor, de 12,1% para o ano de 
2012, com um valor maior para os homens (15,5%) do que para as mulheres (9,2%). Essa positiva 
redução na prevalência do tabagismo reflete algumas décadas de políticas públicas implantadas; 
entretanto, ainda há desafios para alcançar resultados melhores em grupos específicos, pois o Vigitel 
também indica uma forte desigualdade social, com a prevalência entre pessoas com até oito anos de 
escolaridade de 21,1%, o que significa quase o dobro daquela encontrada entre os que têm 12 anos 
ou mais de estudo (12,2%) (Brasil, 2013c).
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Outros fatores de risco, como o sobrepeso e a obesidade,4 vêm apresentando preocupante ten-
dência ao crescimento, não apenas em nosso país, mas em praticamente todo o mundo nas décadas 
recentes, como resultado da combinação de mudanças no padrão alimentar, com a incorporação 
de alimentos industrializados de alto valor calórico em substituição à alimentação tradicional; e da 
maior tendência à inatividade física.

A obesidade e o sobrepeso medidos pelo Vigitel têm crescido cerca de um ponto percentual ao 
ano, nos últimos seis anos. Mantida a tendência atual, a obesidade entre crianças menores de 13 
anos no Brasil alcançará o mesmo nível atualmente apresentado nos Estados Unidos daqui a uma 
década, com repercussões importantes sobre a saúde dessa geração. O padrão de desigualdade 
social apontado para o tabagismo também é encontrado para o sobrepeso e a obesidade, particu-
larmente entre as mulheres, pois entre os homens essa diferença não é observada. As mulheres 
com menos de oito anos de escolaridade apresentam uma prevalência de sobrepeso de 57,4%, 
enquanto entre as que têm mais de 12 anos de escolaridade, essa prevalência é de 40,2%. Para 
a obesidade, a desigualdade é ainda mais intensa, com 22,9% das mulheres com menos de oito 
anos de escolaridade nessa condição, quase o dobro do índice daquelas com mais de 12 anos de 
escolaridade (11,3%) (Brasil, 2013c).

A manutenção dessa tendência, com o aumento progressivo da prevalência da obesidade e do 
sobrepeso, poderá contribuir para aumentar a morbimortalidade pelas DCNT, particularmente por 
condições e enfermidades como as DAC e complicações do diabetes mellitus. Em relação a esse agra-
vo, em estudo no qual se estimou a prevalência global do diabetes mellitus e fez projeções sobre a 
doença para o futuro, Wild e colaboradores (2004) concluíram que o Brasil, que teria 4,6 milhões 
de pessoas com essa doença em 2004, passará a ter 11,3 milhões em 2030, o que representará uma 
importante pressão por serviços assistenciais.

Mantidas essas tendências, concentrando-se o tabagismo, a obesidade e o sobrepeso entre as 
pessoas com menos instrução e tomando-se a menor escolaridade como um proxy de pior condição 
social e maior dificuldade de acesso, observaremos, em 2033, uma concentração ainda maior das 
enfermidades e condições relacionadas com esses fatores de risco entre os mais pobres. Se não forem 
adotadas medidas efetivas para redução dos riscos, essa situação poderá contribuir para caracterizar, 
com mais contundência do que atualmente já ocorre, uma tríplice carga de enfermidade sobre os mais 
pobres, que reúnem, simultaneamente, os maiores riscos para as doenças transmissíveis, as doenças 
crônicas não transmissíveis e as causas externas. E poderá contribuir também para desacelerar o 
processo de redução das desigualdades sociais na saúde, ou até mesmo aumentá-las.

Estratégias adequadas para enfrentar essas questões complexas e com múltiplos determinantes 
serão essenciais para garantir a continuidade, até 2033, do movimento de redução das distâncias 
entre os grupos com maior e menor renda para indicadores-síntese, como expectativa de vida ao 
nascer e mortalidade infantil. O SUS deverá acelerar a implantação e buscar reduzir barreiras restri-
tivas ao acesso de medidas preventivas, de rastreamento, assistenciais e de promoção da saúde que 

4 No estudo em que se baseou essa análise foi considerado com excesso de peso o indivíduo com índice de massa 
corporal	(IMC)	≥	25	kg/m2	e	obesidade	o	indivíduo	com	índice	de	massa	corporal	(IMC)	≥	30	kg/m2.
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têm se mostrado efetivas para promover hábitos mais saudáveis entre os grupos mais vulneráveis 
socialmente, além de fortalecer agendas multissetoriais que busquem superar seus determinantes.

O desafio de fechar a agenda inconclusa e de responder às doenças emergentes
As doenças infecciosas experimentaram uma diminuição importante do seu peso na mortalidade 

global desde o início do século passado. Em nosso país, nos anos 1930, nas capitais, essas doenças 
representavam 45,6% da mortalidade, ao passo que hoje representam apenas 4,5%. Tais avanços 
geraram expectativas de que esse declínio inexorável persistiria de maneira linear até um ponto de 
quase eliminação geral das DT, impulsionada pelos avanços tecnológicos propiciados pelos antibió-
ticos e pelas vacinas.

O surgimento da Aids no início dos anos 1980, sua rápida disseminação global e forte impacto 
sobre a morbimortalidade, serviu como evidência de que, apesar dos tremendos avanços, o mundo 
ainda conviveria com as DT como importante problema de saúde pública. De acordo com levanta-
mento realizado pela OMS, desde 1970, quarenta novas doenças foram identificadas, o que significa 
uma nova doença identificada ou reconhecida por ano. Algumas dessas doenças, como o ebola e a 
febre hemorrágica de Marburg, apesar de produzirem surtos com alta letalidade, ficaram restritas 
geograficamente, enquanto a Aids, por exemplo, só foi percebida no início dos anos 1980, quando 
já havia se disseminado globalmente.

Entretanto, além de algumas DT terem persistido e ainda produzirem importante impacto sobre a 
saúde pública, a percepção da sociedade valoriza, de maneira desproporcional, se comparadas apenas 
do ponto de vista estatístico, as mortes produzidas por DT em relação às DCNT e aos acidentes e vio-
lências, como se aquelas fossem completamente evitáveis, e por isso inaceitáveis, ao passo que estes 
se apresentam como mais naturais, e, portanto, socialmente mais aceitáveis. Também se deve levar 
em conta como contribuição para essa percepção social sobre as DT, o sentimento de insegurança que 
acompanha o surgimento de uma nova doença, além da percepção correta de que elas atualmente 
podem se disseminar mais rapidamente, graças ao aumento do trânsito de pessoas e mercadorias.

O SUS provavelmente defrontar-se-á, nas próximas duas décadas, com um quadro, em relação 
às DT, bastante modificado se comparado ao atual, podendo-se caracterizar três distintos grupos. A 
tendência de eliminação, como problema de saúde pública para o grupo de doenças para as quais se 
dispõe atualmente, ou se disporá brevemente, de instrumentos e estratégias eficazes, se fortalecerá, 
com redução drástica de sua carga, ou mesmo interrupção completa de sua transmissão.

Ao mesmo tempo, ainda que com redução importante de seu peso na morbimortalidade, persistirão 
DT para as quais os instrumentos de controle são limitados, caso não sejam desenvolvidas inovações 
importantes ao longo das próximas duas décadas. Por último, há o grupo das DT relacionadas com os 
novos agentes infecciosos que poderão emergir ou reemergir, produzindo impactos variáveis sobre a 
saúde da população, desde surtos localizados até a possibilidade de uma nova pandemia de influenza, 
além de problemas já existentes, mas que podem se expandir, como a resistência antimicrobiana.

No primeiro grupo está incluído um conjunto de doenças que já vem apresentando tendência 
importante de decréscimo em sua morbimortalidade nas últimas décadas e que pode ter a velocida-
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de dessa redução ainda mais acelerada, atingindo, várias delas, níveis de incidência e prevalência 
tão baixos que poderão ser consideradas eliminadas como problema de saúde pública. Sua carga 
de letalidade não representará mais um peso sobre os grupos populacionais e comunidades em que 
atualmente ocorrem, nem sobre o sistema de saúde nas próximas duas décadas.

Em relação a algumas doenças integrantes desse grupo, é possível ir ainda mais longe, pois, 
mantida a velocidade de redução já alcançada, e devido a seu já presente estágio de focalização, 
pode-se colocar como perspectiva a interrupção completa da transmissão e o consequente cenário 
de eliminação.

Para que esse cenário favorável se concretize será necessária a manutenção de estratégias e ins-
trumentos inovadores, já incorporados nos anos recentes, além da garantia de rápida assimilação no 
país dos novos desenvolvimentos, buscando a redução do tempo entre seu surgimento, a produção 
de novas evidências e a sua implantação nas práticas de saúde pública.

Nessa situação encontram-se, por exemplo, a hanseníase e outras doenças transmissíveis que 
apresentam uma redução sustentável na sua incidência e mortalidade, e na incidência e prevalência, 
respectivamente. Isso tem produzido, ao mesmo tempo, uma concentração da carga dessas doenças 
entre os grupos populacionais com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, por barreiras 
de diferente natureza, e que são diretamente afetadas pelos determinantes sociais, resultando em 
uma carga desproporcionalmente mais elevada entre os pobres e outras populações vulneráveis.

Ainda constituem esse primeiro grupo algumas DT como a hanseníase, as geo-helmintíases, a 
esquistossomose, o tracoma, a filariose e a oncocercose, doenças bastante relacionadas com precá-
rias condições de vida, que já tem ocorrência focalizada em determinadas regiões e perspectiva de 
redução na sua carga nos anos recentes. Essa tendência deve acentuar-se nos próximos anos, com 
a utilização cada vez mais ampla dos novos instrumentos e estratégias mais eficazes já disponíveis.

Para algumas dessas doenças, como a filariose e a oncocercose, restritas a focos na região metro-
politana de Recife e na população ianomâmi, respectivamente, bastará a manutenção das tendências 
atuais para que se encontrem eliminadas até 2020, persistindo, a partir de então, a necessidade de 
manutenção das ações de vigilância para prevenir o risco, ainda que improvável, de sua reintrodução.

A filariose é um bom exemplo de como a adoção da estratégia adequada, com a utilização de 
maneira mais apropriada dos instrumentos já existentes, pode acelerar significativamente a dimi-
nuição da carga dessas doenças transmissíveis relacionadas com a pobreza. Endêmica há décadas 
nos bairros pobres e produzindo importante impacto para a saúde pública em Recife, em 2003 
essa doença apresentava um coeficiente de detecção de 61 casos por 100 mil habitantes. A partir 
daquele ano, houve a modificação da estratégia de enfrentamento, passando-se a adotar o trata-
mento coletivo em áreas de alta prevalência, cuja efetividade já estava demonstrada em estudos 
internacionais, mas ainda não utilizado no país; com isso, o índice caiu para 0,03 casos por 100 
mil habitantes (Recife, 2010). Essa redução de 99,9% em menos de uma década permite projetar- 
se para muito breve a interrupção total da transmissão da filariose, eliminando-se o último foco 
existente no Brasil.
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As demais, ainda que não estejam completamente eliminadas em 2033, deverão ter uma aceleração 
importante na sua taxa de redução, com a ampliação de estratégias recentemente adotadas no país, 
como o tratamento coletivo em áreas de alta prevalência, quimioprofilaxia, maior eficiência na busca 
e tratamento de contatos, entre outras ações (Brasil, 2012a). Esse grupo de DT relacionado com a 
pobreza também poderá se beneficiar bastante com a melhoria progressiva da renda e das condições 
de moradia e saneamento, transformando-se em doenças de baixíssima prevalência, sem impacto 
significativo para a saúde pública e concentradas nos bolsões de pobreza que ainda persistirem.

Em relação à hanseníase, para a qual também há dificuldade em se estabelecer uma drástica 
redução em curto período de tempo, observa-se que a partir da introdução da poliquimioterapia 
(PQT) no início dos anos 1990, o país passou por uma redução consistente da taxa de prevalência, 
revertendo uma tendência de crescimento, observada entre 1985 e 1990, quando esse indicador 
variou de 16,4 por 10.000 habitantes para 19,5 por 10.000 habitantes (Brasil, 1999). Com essa 
nova ferramenta, aliada ao esforço de descentralização do acesso ao diagnóstico e tratamento que 
se intensificou na última década, imprimiu-se uma importante redução na prevalência nas duas 
décadas seguintes, alcançando os 75,9% de diminuição entre 1990 e 2000 e de 66,9% entre 2000 
e 2010. No ano de 2012, a taxa foi de 1,56 por 10.000 habitantes, 92% menor que a apresentada 
em 1990 (Brasil, 2012a).

A partir da adoção de novas estratégias para identificar bolsões de transmissão até então ignorados 
pelos serviços de saúde, como a Campanha de Detecção de Hanseníase, realizada em abril de 2013 e 
prevista novamente para 2014, juntamente com a implantação de tratamento profilático de contatos, 
espera-se que progressivamente se alcance a interrupção das cadeias de transmissão persistentes e a 
carga dessa doença seja reduzida com mais velocidade ainda nos próximos anos.

Essa mesma tendência é esperada para a esquistossomose, as geo-helmintíases e o tracoma que, 
atualmente, já vêm concentrando-se em áreas rurais e bairros pobres nas periferias das grandes ci-
dades do Nordeste onde as condições de saneamento ainda são bastante precárias. Provavelmente, 
essas doenças estarão eliminadas em 2033, ou apresentarão uma carga muito reduzida e concentra-
da, exigindo que se mantenham ações de prevenção e controle de maneira a conseguir a eliminação 
completa.

Essas previsões são baseadas no comportamento epidemiológico que essas doenças têm apresen-
tado nos anos recentes e no impacto que poderá ser produzido pelas intervenções adotadas recente-
mente com o objetivo de produzir uma redução mais intensa, para os próximos anos. Desse modo, 
mesmo levando-se em conta que a velocidade de redução da incidência ou prevalência tende a ser 
menor quando o ponto de partida já não é de uma carga tão elevada, situação verificada atualmente, 
é muito provável que o cenário previsto se realize.

A tuberculose poderia ser considerada uma doença integrante do segundo grupo, mas podendo 
migrar para o primeiro, se alguns cenários favoráveis se confirmarem até 2033. Essa doença teve 
acelerada sua tendência de redução nas taxas de incidência e de mortalidade nos últimos dez anos, 
alcançando 24% de diminuição e atingindo os valores de 35,0 por 100.000 habitantes e 2,3 por 100.000 
habitantes, respectivamente. Esse ritmo de redução permitiu ao Brasil alcançar a meta estabelecida 
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no “Objetivo 6” dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de redução pela metade do 
número de óbitos pela doença entre 1990 e 2015, ainda em 2011, quatro anos antes, portanto,  
do compromisso global que foi assumido por todos os países (Brasil, 2012b).

Para que essa condição fosse alcançada, contribuíram a combinação de medidas de descentraliza-
ção para ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento com maior integração com a Estratégia Saúde 
da Família e o impacto das políticas de redução da pobreza e pobreza extrema, entre outros fatores. 
Entretanto, como a redução da morbimortalidade ocorre de maneira mais lenta entre as populações 
mais vulneráveis que têm, por distintas razões, maiores dificuldades no acesso ao diagnóstico e trata-
mento, o risco de adoecer de tuberculose, atualmente, é cerca de três vezes maior entre os indígenas 
do que na média da população, 28 vezes maior entre as pessoas privadas de liberdade e pode ser até 
67 vezes maior entre as pessoas vivendo em situação de rua (Brasil, 2012d).

A projeção para 2033 situa a taxa de incidência em torno de 31,7 por 100.000 habitantes. Entre-
tanto, a continuidade da melhoria da condição social da população, produzindo ainda maior redução 
da pobreza; a incorporação de novas tecnologias como o teste rápido, implantado em escala nacional 
desde 2014; a crescente integração entre as ações de controle da tuberculose e da Aids; e a conso-
lidação de ações específicas voltadas para as populações mais vulneráveis e áreas de alta incidência 
poderão impulsionar novos e mais elevados ritmos de redução da incidência e da mortalidade por 
tuberculose, sendo factível estimar que o valor possa estar próximo do limite inferior da projeção, 
ao redor dos 16 casos por 100.000 habitantes (Gráfico 13).

Para reforçar essa projeção mais otimista, deve-se também levar em conta a possibilidade do 
breve lançamento de novos esquemas de tratamento, alguns já em fase final de estudos clínicos, 
com tempo reduzido para apenas dois meses, ampliando bastante a adesão e, consequentemente, 
a taxa de cura, além da possibilidade de utilização de tratamentos profiláticos (Zumla, 2014). Essa 
perspectiva, aliada ao desenvolvimento de vacinas eficazes para proteger contra a infecção durante 
toda a vida, também pode contribuir para uma redução da carga da tuberculose ainda mais rápida do 
que a tendência projetada com base no comportamento da última década, possibilitando o alcance, 
em 2033, de uma incidência abaixo dos 10 casos por 100.000 habitantes, meta considerada ousada, 
mas proposta pela OMS para ser atingida globalmente em 2035 (WHO, 2007).

A taxa de mortalidade projetada para a tuberculose em 2033 é de 1,08 por 100.000 habitan-
tes, o que situará esse indicador num nível muito próximo do que pode ser considerado como de 
doença em eliminação (taxa de mortalidade menor que 1 por 100.000 habitantes) (Gráfico 13).  
As inovações em estratégias e desenvolvimentos tecnológicos descritos anteriormente também poderão 
produzir alteração favorável nesse cenário, propiciando uma redução ainda maior na mortalidade 
por tuberculose.
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Gráfico 13 – Tuberculose: taxas de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes. Brasil – 2000-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM (mortalidade) (Brasil, 2012c) e Sinan (incidência) (Brasil, 2012c) 
para o período de 2000 a 2012 e projeções para o período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas 
pelo IBGE (IBGE, 2008).

A Aids é a melhor representante do segundo grupo de DT entre aquelas que poderão ter sua 
carga de morbimortalidade reduzida, mas que, provavelmente, ainda se constituirão em importante 
problema de saúde pública em 2033, caso não surjam inovações capazes de alterar radicalmente o 
seu comportamento, como a descoberta de drogas capazes de curar a infecção pelo HIV e/ou uma 
vacina capaz de preveni-la.

Desde os primeiros casos identificados no país, em meados dos anos 1980, a Aids vem cres-
cendo sua importância na morbimortalidade por DT. Atualmente, estima-se que a prevalência de 
infecção por HIV esteja em torno de 0,4%, o que representa, aproximadamente, 718 mil pessoas 
vivendo com a infecção pelo HIV ou Aids no país. Entretanto, essa prevalência apresenta variações 
importantes, com nítida concentração em alguns grupos de maior vulnerabilidade para a trans-
missão do HIV, como usuários de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens (HSH) e 
profissionais do sexo, nos quais a prevalência é estimada em 5,9%, 10,5% e 4,9%, respectivamen-
te, várias vezes mais elevada do que na população em geral. Também há concentração geográfica 
em grandes municípios, capitais e regiões metropolitanas, com 70% das pessoas que vivem com  
HIV/Aids morando em 130 municípios. Anualmente, estão sendo detectados aproximadamente 
39.000 casos da doença e os 11.896 óbitos registrados, em 2012, colocam-na como a principal 
causa de morte entre as DT (Brasil, 2013b).

Entre a sua detecção e até o fim dos anos 1990, a Aids apresentou um comportamento de cres-
cimento, modificações em seu perfil epidemiológico e expansão para todas as unidades federadas, 
próprios de um período de introdução da doença. Analisando-se a década mais recente, quando já 
se nota uma consolidação maior de alguns padrões, é possível ter uma melhor caracterização dessa 
epidemia.

A taxa de detecção de novos casos de Aids vem se mantendo relativamente estável, com um 
aumento de 2%, na última década, ao redor de 20 casos por 100.000 habitantes. Entretanto há uma 
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importante variação regional em relação aos valores e às tendências. A região Sul ostenta a maior 
taxa, de 30,9 por 100.000 habitantes, ao passo que o Nordeste, com 14,8, apresenta o menor valor.  
A região Sudeste teve uma diminuição de 18,6% em sua taxa de detecção no período de 2003 a 2012, 
enquanto no Sul houve uma discreta redução de apenas 0,3%. A região Norte foi a que apresentou 
o maior percentual de aumento na taxa de detecção, de 92,7%, seguida pelo Nordeste (62,6%) e 
Centro-Oeste (60,0%). O Rio Grande do Sul (41,4), Santa Catarina (33,5), Amazonas (29,2) e o Rio 
de Janeiro (28,7) são os estados com as maiores taxas de detecção em 2012 (Brasil, 2013b).

Para a mortalidade também se encontram diferenças importantes entre as regiões. No conjunto 
do país, a taxa de mortalidade por 100.000 habitantes, em 2012, foi de 5,5. Entre as regiões, os 
valores variaram dos 7,7 por 100.000 habitantes registrados na região Sul, que apresentou a maior 
taxa, até os 4,0 por 100.000 habitantes no Nordeste, a menor. A taxa de mortalidade padronizada 
da Aids reduziu-se em 14% no Brasil, no período de 2003 a 2012, mesma tendência encontrada nas 
regiões Sudeste e Sul, que diminuíram suas taxas de mortalidade em 31,7% e 7,2%, respectivamente. 
Entretanto, houve aumento nas regiões Norte (60,0%), Nordeste (33,3%) e Centro-Oeste (4,4%) 
(Brasil, 2013b).

Nos anos recentes, o Brasil vem adotando estratégias para ampliar o conhecimento da popu-
lação, com grande estímulo para a realização do teste sorológico, o que pode levar a uma redução 
importante do número de pessoas que desconhecem sua condição de viver com o HIV, estimado em 
até 150 mil. Essa ação, combinada com a adoção, em dezembro de 2013, de um novo protocolo 
que prevê a instituição do tratamento com antirretrovirais (ART) para qualquer pessoa adulta com 
testagem positiva para o HIV, independentemente de comprometimento do sistema imunológico, 
poderá produzir um grande impacto na redução da transmissão nos próximos anos. Essa estratégia, 
também conhecida como tratamento como prevenção, baseia-se nas evidências de redução a níveis 
baixíssimos da carga viral de pessoas em tratamento com ART, diminuindo muito as chances de 
transmissão (Brasil, 2013b).

A projeção realizada para o ano de 2033 (Gráfico 14) revela uma redução de 11,6% na taxa de 
detecção de novos casos de Aids, atingindo o valor de 17,39 por 100.000 habitantes. Entretanto, essa 
projeção é baseada na tendência da última década, ainda não influenciada pelas medidas recentes 
que foram adotadas. Com a consolidação dessas novas ações e estratégias, é possível que se impri-
ma maior velocidade de redução, sendo imaginável que sejam atingidas taxas próximas, ou mesmo 
abaixo, do menor valor estimado pelo modelo utilizado, em torno dos 7,6 por 100.000 habitantes.

Para a mortalidade, igualmente, projeta-se uma redução de percentual semelhante à da incidência, 
de 11,6%, e, para 2033, uma taxa de 5,28 mortes por 100.000 habitantes. Entretanto, a instituição 
do tratamento com antirretrovirais em estágios cada vez mais iniciais da infecção, como estimulado 
pelo novo protocolo, pode ocasionar maior redução nessa taxa, atingindo níveis talvez mais baixos 
que o próprio valor mínimo projetado, de 4,36 por 100.000 habitantes.
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Gráfico 14 – Aids: taxas de incidência e de mortalidade por 100.000 habitantes. Brasil – 2000-2033

Fonte: elaborado pelos autores com dados do SIM (mortalidade) (Brasil, 2012c) e Sinan (incidência) (Brasil, 2012c) 
para o período de 2000 a 2012 e projeções para o período de 2012 a 2033. Estimativas populacionais construídas 
pelo IBGE (IBGE, 2008).

A Organização Mundial da Saúde (2014a) estima que cerca de 2,5 bilhões vivem em áreas sob 
o risco de epidemias de dengue em mais de 120 países, com a ocorrência de 50 a 100 milhões de 
infecções por ano. Essa doença, que até a década de 1970 era restrita a nove países com registro  
de epidemias, disseminou-se rapidamente por todo o globo, impulsionada por determinantes como 
a falta de infraestrutura urbana no que diz respeito ao acesso à água e ao manejo adequado do lixo, 
muito presentes nas cidades de países em desenvolvimento que experimentaram rápido processo de 
urbanização na metade final do século XX.

No Brasil, desde sua primeira ocorrência em 1986, a dengue tem produzido epidemias cíclicas 
relacionadas com a introdução de um novo sorotipo ou recirculação após grandes períodos de tempo, 
capazes de permitir novo acúmulo de suscetíveis. Esse comportamento da dengue dificulta a realização 
de estimativas confiáveis para a morbidade em períodos longos como duas décadas. Entretanto, é 
possível verificar, quanto à mortalidade, com a adoção de medidas de detecção precoce de sinais de 
agravamento e protocolos adequados de tratamento, que tem sido possível uma importante redução 
nos óbitos relacionados com essa doença, mesmo em anos de grande transmissão (Brasil, 2014a).

A dengue é uma das doenças com grande carga de morbidade que se encontra mais próxima da 
disponibilidade de uma vacina, o que poderá proporcionar uma alteração drástica na sua tendência 
até 2033. Atualmente, seis vacinas já se encontram em diferentes estágios de ensaios clínicos e, nos 
próximos cinco anos, algumas já poderão estar prontas para uso em saúde pública (DVI, 2014).  
O surgimento de vacinas provavelmente reduzirá de maneira importante a incidência da doença, sendo 
necessária, entretanto, a manutenção de outras medidas de controle, como ações sobre os vetores.

O terceiro grupo de comportamentos que as DT apresentarão nas próximas duas décadas é re-
lativo às doenças emergentes. Na última década assistiu-se ao surgimento de vários novos vírus que 
produziram forte impacto sanitário, econômico e social. Em 12 de março de 2003, a OMS lançou um 
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alerta internacional sobre um novo tipo de coronavírus,5 identificado no final de 2012, na China, e que 
produzia uma síndrome respiratória aguda grave (SRAG, ou SARS, como ficou conhecida por sua sigla 
em inglês de severe acute respiratory syndrome). Da Ásia, a doença disseminou-se rapidamente para 
24 países, causando 8.096 casos e, com elevada letalidade, 774 óbitos. O surto foi contido em julho 
daquele mesmo ano, ocorrendo alguns casos em 2004 e, a partir de então, nenhum caso novo dessa 
doença (WHO, 2013c, 2014c). A SARS contribuiu para que a discussão do novo Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI) fosse acelerada e tivesse sua aprovação na Assembleia Mundial da Saúde de 2005.

Ainda em 2003, também na Ásia, outro vírus, dessa vez um subtipo de influenza aviária, o A 
(H5N1), ultrapassa a barreira biológica e produz os primeiros casos de doença em humanos, também 
com muita gravidade. Desde 2003 até janeiro de 2014 foram confirmados laboratorialmente 650 
casos em 15 países, com 386 mortes. Os casos, em sua quase totalidade, ocorreram em pessoas que 
tiveram contato com aves contaminadas, não se verificando transmissão sustentável entre humanos, 
até hoje. Por sua origem e pela gravidade dos casos, o A (H5N1) foi considerado um forte candidato 
a vírus pandêmico e continua sob monitoramento.

Outros vírus de influenza surgiram desde então, como o A (H7N9), em março de 2013, também 
um vírus de influenza aviária, mas de baixa patogenicidade, igualmente originário da China. Em 2009, 
oriunda do México, iniciou-se a primeira pandemia de influenza no século XXI, produzida pelo vírus 
A (H1N1) pdm09, que combina material genético de vírus humano, suíno e de aves. Desde agosto 
de 2010 confirmou-se o fim da pandemia, com o A (H1N1) pdm09 continuando a circular, porém 
como vírus sazonal (WHO, 2014c).

Outros vírus também foram identificados recentemente, como um novo coronavírus, em 2012, 
no Oriente Médio, o MERS-CoV (sigla em inglês para Middle East respiratory syndrome coronavirus), 
possivelmente por meio de camelos e dromedários infectados (WHO, 2014b), enquanto outros ex-
trapolaram as áreas originais onde foram identificados, como o vírus chikungunya, em dezembro de 
2013 no Caribe, colocando toda a região das Américas em alerta (Paho, 2014).

Em fevereiro de 2016 a OMS declarou que a comprovação da associação de infecção pelo vírus 
zika em mulheres grávidas com quadros neurológicos graves nos recém-nascidos – como microcefalias e 
outras – constituía emergência de saúde pública de interesse internacional. Ainda que esse vírus já fosse 
conhecido há décadas, essa associação, identificada no Brasil, revelou uma nova e severa ameaça que 
mudou completamente a estratégia de enfrentamento das epidemias causadas por esse vírus (WHO, 2016). 

Esse panorama de emergência de novos vírus, principalmente através da interface humano-animal, 
não deverá se alterar até 2033, exigindo que os países reforcem sua capacidade de detecção rápida 
e resposta adequada. Ao mesmo tempo, com o avanço dos processos de integração econômica em 
escala regional e global, com redução de barreiras e facilitação do trânsito de pessoas6 e mercadorias, 
aumenta a possibilidade de disseminação rápida de vírus e bactérias, com importantes repercussões 
sanitárias e econômicas decorrentes da internacionalização de surtos e epidemias.

5 Os coronavírus produzem doenças em humanos e em animais. Esse novo tipo do vírus ficou conhecido como coro-
navírus associado à SARS (SARS-CoV por sua sigla em inglês).

6 A maior associação internacional de transporte aéreo, que responde por 86% do total de tráfego aéreo do mundo 
registra cerca de 1,9 bilhão de passageiros ao ano, dos quais 860 milhões fizeram voos internacionais (Iata, 2014).
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Desafios Futuros para o SUS

Tomando-se por base as análises da situação atual do perfil de morbimortalidade do Brasil, de 
suas tendências recentes e das projeções para o ano de 2033 realizadas neste capítulo, é possível sin-
tetizar algumas questões centrais que o SUS deve levar em conta no seu planejamento e preparação:

•	O impacto da rápida transição demográfica no país produzirá maior peso das DCNT, 
particularmente de alguns tipos de câncer e do Alzheimer e outras demências, exigindo 
respostas na organização dos serviços de saúde para ampliação da cobertura integral da 
atenção a esses problemas, incluindo desde as medidas preventivas, o diagnóstico precoce, o 
acesso aos medicamentos e tratamentos adequados até a reabilitação.

•	 A necessidade de que sejam ampliadas as estratégias de redução das desigualdades em saúde, 
de modo a manter e acelerar as tendências que vêm sendo observadas nas duas últimas 
décadas, tendo como principal exemplo o comportamento apresentado pela mortalidade 
infantil.

•	 A exigência de políticas públicas que atuem sobre os determinantes da saúde, com destaque para 
aqueles que têm impulsionado o crescimento de algumas das causas externas, como os acidentes 
de trânsito, e que sustentam a grande morbidade produzida por doenças como a dengue.

•	 A necessidade de fortalecimento contínuo da preparação para o enfrentamento das doenças 
emergentes que continuarão a surgir em todo o mundo.

Com base nas projeções realizadas, em 2033, o SUS enfrentará um cenário ainda mais complexo 
que o atual e sua preparação, já a partir do presente, será fundamental para um continuado, equita-
tivo e sustentável aperfeiçoamento do nível de saúde de nossa população.
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