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A adaptação do sistema cardiovascular ao meio ambiente tem por fim 
manter a oxigenação tecidual e a temperatura corporal. Quando o organismo 

humano é exposto a fatores ambientais, mecanismos adaptativos são 

desencadeados no intuito de preservar a homeostasefl Em indivíduos 

normais estas mudanças são bem toleradas. Na presença de patologia 

subjacente, estas adaptações podem desencadear um evento mórbido, como 

o infarto agudo do miocárdio7 ( IAM ). Um dos fatores ambientais estudados 
é a temperatura ambiente.2›3›4~7-9›11-12 

O estudo da variação da incidência de IAM e variação climática não é 

recente. Trabalhos da década de 30 realizados no norte dos EUA, 

demonstraram uma incidência maior de IAM no inverno.9 Na década de 50, 

verificou-se que no sul dos EUA o IAM acontecia mais no verão.4 

Na década de 60, Masters”, em um estudo epidemiológico, questiona 

a importância dos fatores externos na gênese do IAM, relegando-os a um 

segundo plano. A repercussão do trabalho foi grande, diminuindo o interesse 

do estudo dos fatores externos.no desencadear do IAM. 

Dez anos após, estudos baseados nas estatísticas médicas dos 

obituários do escritório de censo e população da Inglaterra, demonstraram 

haver 40000 mortes a mais no inverno que no verão? Cerca de metade 

destes óbitos foram provocados por IAM ou acidente vascular cerebral 

trombótico. Estas informações reavivaram o interesse da comunidade 

científica pelo tema.3›“
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Atualmente estão sendo realizadas pesquisas em diversas regiões do 

globo como Austráliai, lnglaterraô e Japão.1° Em Santa Catarina ainda não 
foram realizadas pesquisas na área de biometeorologia a fim de caracterizar 

o comportamento sazonal do IAM. Em face desta situação podemos 

questionar se na região da Grande Florianópolis existe uma variação na 

incidência do IAM ao longo do ano e se a temperatura é um fator 

etiopatogênico a ser considerado em nosso meio. Para tentar sugerir 

algumas respostas elaboramos esta pesquisa.
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II - OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo descrever a incidência de infarto agudo 

do miocárdio ao longo dos meses e das estações do ano na região da 

Grande Fiorianópolis correiacionando com a temperatura mínima dos dias 

estudados.
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iii - MATERIAL E iviÉTooos 

Foram incluídos neste estudo todos os pacientes admitidos com 

diagnóstico de IAM na unidade coronariana do Instituto de Cardiologia da 

Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, situado junto ao Hospital 

Regional de São José, no periodo de janeiro de 1989 a dezembro de 1993. 

Durante este período de cinco anos o diagnóstico de IAM foi realizado em 

1168 pacientes, conforme ç_onsta no livro de registro da referida unidade, do 

qual foram extraídos os presentes diagnósticos ( Cumpre ressaltar que se 

trata de um centro de referência da região para onde são encaminhados boa 

parte dos pacientes com diagnóstico de IAM). 

Os dados de temperatura foram extraídos dos mapas meteorológicos 

cedidos pela estação experimental do ministério da agricultura localizado no 

município de São José, próxima ao hospital, distante dez quilometros de 

Florianópolis. Foram utilizadas as temperaturas mínimas de cada dia dos 

quatro anos estudados. A leitura é realizada em um termômetro de massa, 
exclusivo para temperatura mínima, com o bulbo seco em diferentes periodos 

do dia. 

O início e o fim das estações foram determinados a partir dos dados 
obtidos no planetário universitário. 

A fim de comparar a mudança sazonal da população local, 

procuramos uma patologia que aparentemente não sofra influência de 

fatores externos. A semelhança de um outro trabalho escolhemos analisar 
em separado a incidência da apendicite aguda no mesmo período.14 As
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informações foram obtidas no livrõ de registro do centro cirúrgico do hospital 

Regional de Sao Jcëê.
' 

Para o nosso estudo escolhemos observar a variação da incidência 

semanal do lAM ao longo dos meses e das estações. Em nosso entender a 

incidência semanal de IAM reflete dados mais precisos e práticos que a 

incidência mensal e diária, a primeira por ser muito ampla, e a segunda, por 

nos fornecer taxas inferiores a 1. A incidência semanal é determinada pela 
soma dos infartos do período, dividido pelo número total de dias dos meses 

ou das estações, multiplicado por 7 ( número de dias da semana ). 

Para a análise da relaçao entre a incidência de lAM e temperatura 

utilizamos a temperatura mínima. Na literatura encontramos um único 

trabalho que faz correlacäo entre incidência de IAM e temperatura.” O autor 
utiliza o valor da mínima. Dividimos os valores de temperatura mínima em 

faixas de 3,4 graus centígrados utilizando a equação de Pearlson para o 

cálculo da amplitude no histograma. 

O banco de dados foi constituído pelas variáveis data, número de 
infartos e número de apendicites do dia, temperatura máxima e mínima e 

estação. Estes dados foram inseridos em um programa de informática Dbase 

lll plus. A análise estatistica descritiva e gráfica foram realizados pelos 

programas de computação Excell versão 4.0 e Epilnfo versão 5.0.
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Segundo o sistema de Köppenl5 
, 
o território catarinense se enquadra 

no clima mesotérmico, uma vez que as temperaturas médias do mês mais 
frio estão abaixo de 18 e acima de 3 graus centígrados. Pertence ao tipo 

úmido sem estação seca definida, pois não há índice pluviométrico inferior a 

60 mm mensal. A região do litoral é ainda classificada como de verão quente, 
com uma temperatura média no verão de 22 graus centígrados e no inverno 
de 15 graus.” 
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FIGURA 1 - MAPA DE TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE SANTA CATARINA 

Estes valores são semelhantes aos encontrados nos últimos cinco 

anos na região da grande Florianópolis, onde a média da temperatura 

mínima foi 17,1 graus centígrados, a média da máxima 24,6 graus e a média 

da amplitude térmica 7,5 graus ( TABELA 1).



7 

TABELA l 
- Valores Meteriológicos Médios dos Anos 1989 a 1993 na Região de Florianópolis 

MÉD|A DEsv|o PAoRÃo 

TEMPERATURA . MÁXIMA 24,60°C 4,09°C 

TEMPERATURA. MÍNIMA 17,1 O°C 4,35°C 

AMPLITUDE DIÁRIA 7,55°C 2,72°C 
Fonte: Mapas meteorológicos do Ministério da Agricultura. 

Neste período foram registrados 1168 infartos com uma média mensal 

de 97,5 casos ( média acumulada de cinco anos). O mês que apresentou 
maior número de infartos foi o de julho (121), enquanto o mês que 

apresentou menor número de casos foi o de novembro(65). Em relaçäo ao 
nosso grupo controle verificamos a ocorrência de 706 apendicectomias nos 

últimos cinco anos no hospital Regional de Sáo José, com uma média 
mensal de 58,83 casos. O mês que apresentou maior número de apendicites 
foi o de novembro (68), e o menor junho(42) (tabela 2). 

TABELA 2- vARiAçÃo DA iNciDÊNciA MENSAL DE IAM E DE APENDiciTE No 
|NsT|TuTo DE cARDioLociA DE sANTA cATARiNA E Do HosP|TAL REe|oNA|_ DE 
sÃo JosÉ No PERIODO DE 1989 A 1993. 

MESES N9 de INFARTOS N9 de APENDICITES 

JANEIRO 90 67 

FEVEREIRO 91 64 

MARÇO 93 51 

ABRIL 1 10 60 

MAIO 
_ 

93 64 

JUNHO 103 42 

JULHO 121 53 

AGOSTO 1 18 59 

SETEMBRO 96 66 

OUTUBRO 99 57 

NOVEMBRO 65 68 

DEZEMBRO 89 55 

TOTAL 1 168 706 
Fonte: Livros de registros do Instituto de Cardiologia SC e Centro Cirúrgico do Hospital Regional de São José(HRSJ).
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O estudo da variação da incidência semanal do IAM demontrou que 
em julho, o mês que apresentou maior número de infartos, a média por 

semana foi de 5,4 casos, enquanto em novembro, a menor taxa, a média foi 
de 3 casos semanais. 

Em nosso grupo controle o comportamento foi oposto. Novembro foi o 

mês que apresentou a maior média de incidência semanal ( 3,17), enquanto 

junho teve a menor( 1,96 ) (FIGURA 2). 

Variabilidade Mensal 
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.N 

_°°

O 

O

O

O 

-> O O 

\ ..-P' // \ / \ \ // \\ ,__ `/ ` \/ \ ///í 
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Mês 

FIGURA 2- VARIAÇÃO MENSAL DA INCIDÊNCIA SEMANAL DE IAM DOS PACIENTES 
DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SC E DE APENDICECTOMIAS DO 
HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSÉ. 

Em relaçäo as estações do ano, o inverno apresentou a maior média 
de ocorrência de infarto ( 5,18 casos por semana) e a primavera a menor( 

3,7 infartos semanais) (TABELA 3). O número de apendicectomias foi maior no 
verão, a média foi de 3 casos por semana, e menor no outono com 2,54 

apendicites semanais(TABELA 4). Uma comparação entre os dois grupos é 

realizada na FIGURA 3.
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TABELA 3- VARIAÇÃO DA INCIDÊNCIA SEMANAL DE IAM DO INSTITLITO DE 
CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA AO LONGO DAS ESTAÇOES NO 
PERIODO DE 1989 A 1993. 

EsTAÇõEs D|As |NFARTos |Nc|oÊNc|A 

sEMANAL 

ouToNo 
iNvERNo 

PRIMAVERA 

VERÃO 

461 302 4,5 

469 347 5,18 

450 241 3,7 

446 278 4,3 
Fonte: Anuário astronõmico do Planetário da UFSC e Livro de registros do Instituto de Cardiologia SC. 

TABELA 4- VARIAÇÃO DA INCIDÊNCIA SEMANAL DE APENDICITES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE SAO JOSE AO LONGO DAS ESTAÇOES NO PERIODO DE 
1989 A 1993. 

EsTAçÃo DIAS APENDICITES INCIDENCIA 

SEMANAL 

ouromo 
|NvERNo 

PRIMAVERA 
A vERÃo 

461 168 2,54 

469 170 2,59 

450 173 2,68 

446 195 3,08 
Fonte: Anuário Astronõmico do Planetário da UFSC e Livro registro do Centro Cirúrgico do HRSJ. 

6- 

3.. 

2.. 

1.. 

- - apendicite 
5 ~ - |AM 4~ 

___-._ ..-._.-- ._fl- 

O ¬ i I I 

outono inverno primavera verão 

FIGURA 3- VARIAÇÃO DA INCIDÊNCIA SEMANAL DE IAM E APENDICITE 
NO PERIODO DE 1989 A 1993 NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SC E
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NO HQSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE ACORDO COM AS 
ESTAÇOES DO ANO. 

Em relação ao estudo da temperatura os dias que apresentaram 
temperatura mínima entre 4,9 e 8,3 graus centigrados apresentaram maior 

incidência de IAM, com uma taxa de 5,8 acidentes coronarianos por semana, 

enquanto que, nos dias que apresentaram temperatura minima entre 21,9 e 

25,3 graus centigrados a incidência foi menor, com um índice de 4,01 IAM 
por semana (tabela 5). 

TABELA V- VARIAÇÃO DA INCIDÊNCIA SEMANAL DE IAM NO INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA DE SC NO PERIODO DE 1989 A 1990 DE ACORDO COM 
A TEMPERATURA MINIMA 

FAIXA DE o|As |NFARTos |Nc|oÊNc|A 
TEMPERATURA sEMANA|. 
MINIMA ( °c ) 

1,5 - 4,9 15 10 

5,0 - 8,3 67 56 

8,4-11,7 144 106 

11,8-15,1 328 211 

15,2 - 18,5 493 318 

18,6 - 21,9 562 343 

22,0 - 25,3 216 124 

4,66 

5,85 

5,15 

4,50 

4,54 

4,28 

4,01 
Fonte: Mapa meteorológico do Ministério da Agricultura e Livro de registros do Instituto de Cardiologia SC. 

O número de apendicites foi maior quando a temperatura mínima 

estava entre 11,8 e 15,1 graus centigrados (3,01 casos semanais) e menor 

no periodo em que a temperatura mínima estava entre 8,4 e 11,7 graus 
centigrados (1 ,84 casos semanais) (tabela 6).



TABELA VI- VARIAÇÃO DA INCIDÊNCIA SEMANAL DE APENDICITE NO HOSPITAL 
REGIONAL DE SÃO JOSÉ NO PERIODO DE 1989 A 1990 DE ACORDO COM 
A TEMPERATURA MÍNIMA. 

FAIXA DE DIAS APENDICITES INCIDÊNCIA 

TEMPERATURA I SEMANAL 
MIMMA (°c› 

1,5 - 4,9 15 6 

5,0 - 8,3 67 26 

8,4 - 11,7 144 38 

11,8 - 15,1 328 142 

15,2 - 18,5 493 182 

18,6 - 21,9 562 226 

22,0 - 25,3 
i 

216 85 

2,8 

2,71 

1,84 

3,01 

2,58 

2,81 

2,73 
Fonte:Mapa meteorológico do Ministério da Agricultura e Iivro de registros do Centro Cirúrgico do HRSJ.: 

A diferença entre os dois grupos pode ser visualisada no gráfico 4. 
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FIGURA 4- VARIAÇÃO DA INCIDÊNCIA PERIODO DE 1989 A 1998 NO INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA DE SC E NO HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DE ACORDO COM 
As FAIXAS DE TEMPERATURA MÍNIMA.
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v - DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, existe um número maior de 
infartos no inverno e de apendicectomias no verão. Estes dados estão de 

acordo com os trabalhos de BUIP e Marchant'4 que demonstram uma 
incidência maior de infartos no inverno. Marchant14 ainda realizou o estudo 

da incidência de apendicectomia para comparação. Seus resultados 

apontam para uma distribuição homogênea dos casos. Os dados de nossa 
pesquisa que sugerem uma diferença de incidência sazonal entrze os dois 
grupos reflete uma situação tipica. O afluxo de turistas em férias na região 
de Florianópolis é grande no verão, gerando um aumento global no número 
de atendimentos nos hospitais. Em nossa pesquisa, parece que isto foi 

verdadeiro para a apendicite e não para o lAM, o que torna importante 

estudar a relação entre IAM e temperatura. 

Na região da Grande Florianópolis de 1989 a 1993 os dias que 

apresentaram temperatura mínima entre 5,0 e 8,3° C apresentaram um 
número maior de IAM que outras faixas de temperatura. Estes valores de 

temperatura são compativeis com o inverno, que já citado,apresenta também 
um número maior de IAM. Nosso resultado é semelhante ao de Marchant14 
que demonstra um aumento na incidência de lAM quando a temperatura 
minima é inferior a 15°C. 

Algumas pesquisas experimentais tentam explicar 

fisiopatologicamente esta diferença. Cerca de 90% dos IAM estão 

relacionados a trombose da artéria coronariana5, deste modo na gênese do
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IAM ë mais importante o grau de vulnerabilidade da placa ateromatosa 

coronariana à lesões potencialmente trombogênicas do que o seu grau de 

estenose.” Fatores de stress podem induzir a vulnerabilização d/a placa, ao
‹ 

provocarem modificações hemodinâmicas e hemostáticas.” 

Experimentalmente verificou-se que o frio provoca uma série de mudanças 
hemovasculares, listadas a seguir, que podem contribuir para o desencadear 
do IAM. Keatinge" 

, 
um cientista inglês, expôs 8 voluntários a um ambiente 

com temperatura diminuída' por correntes de ar produzidas por ventiladores e 

comparou algumas variáveis semiológicas antes e depois da experiência. 

Seus resultados demonstraram um aumento na contagem de plaquetas e 

neutrófilos, na pressão arterial e na viscosidade sanguínea total e plasmática 

após a exposição ao frio. Kawahara'°, em 1989, alcança estes mesmos 
resultados e sugere em seu trabalho, que muitas destas mudanças 

provocadas pelo frio podem ser justificadas por uma exacerbação da 

atividade simpática, pois o nível sérico de noradrenalina após a exposição ao 

frio estava aumentado. O estudo prospectivo de Caerphilyfi , 
além das 

alterações já mencionadas, demonstrou que em indivíduos expostos ao frio, 
desenvolve-se um estado de hipercoagulabilidade, devido a um aumento 
sérico de fibrinogênio e de alfa 2 macroglobulina, uma enzima que- inibe a 

fibrinólise. 

Ao lado destas modificações hemodinâmicas e do aumento da 

coagulabilidade sanguínea, encontramos outra resposta importante à 

exposição ao frio, que pode contribuir para o desencadear do IAM no 

inverno, o vasoespasmo. Sugere-se que, na presença da aterosclerose os 

estímulos que normalmente provocam vasodilatação, como a histamina, 

bradicinina, serotonina e o próprio frio, desencadeiam uma vasoconstricção 
paradoxalifi. Acredita-se que este fenômeno tenha origem em um desbalanço
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entre substâncias vasodilatadoras 'produzidas pelo endotélio normal e 

produtos vasoconstrictores secretados pelo endotélio alterado pela placa de 

ateroma. 

Estas alterações adaptativas explicam em parte a variação sazonal do 
infarto, porém não encerram a questão, outros fatores também devem ser 

considerados. O tipo de padrão sócio econômico, o tipo de atividade 

profissional ou mesmo de lazer podem determinar uma exposição maior ao 
frio e influenciar os resultados. Sugerimos novas pesquisas na área 

biometeorológicas enfocando estes aspectos.



coNcLusõEs
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VI - CONCLUSÕES 

Concluimos que no periodo de 1989.a 1993 no Instituto de Cardiologia 

da Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina: 

1)Houve uma maior incidência de IAM durante o inverno. 

2)Durante a primavera a incidência de IAM foi menor. 

3)Os dias que apresentaram temperatura mínima entre 21,9 e 25,3 

graus centigrados tiveram menor incidência de IAM, sugerindo um menor 

stress térmico- cardiovascular nestes dias. _ 

4)A temperatura ambiente é um fator a ser considerado no estudo da 

incidência de IAM. Estudos de carater prospectivo, abordando fatores sócio- 

econômicos, profissionais e outros, serão importantes para uma melhor 

caracterização de nossa realidade biometeorológica.
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VIII - ABSTRACT . 

To determine whether the onset of myocardial infarction occurs 

randomly throughout the year, we analyzed the seazonal variation and the 
influence of environmental temperature in 1168 patients with acute 

myocardial infarction ( AMI )admitted to the instituto de Cardiologia de Santa 

Catarina from january 1989 to december 1993. The month with the greatest 

incidence of AMI was july. The greatest number of cases ocurred in the winter 

months and lowest number of 'cases in the spring months. The result showed 

a predominance of myocardial infarction when the minimum temperature was 
between 5,0 and 8,3° C and a lower admission rate in the period of minimum 
temperature between 22,0 and 25,3° C. The present findings suggest that the 

influence of weather can not be ignored in the study of AMI. A
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ix - suMÁRio ~ 

Para determinar se a incidência do infarto agudo do miocárdio ocorre 

aleatoriamente ao longo do 
_ 
ano, analisamos a variação sazonal e a 

influência da temperatura ambiente em 1168 pacientes admitidos com o 

-diagnóstico de infarto agudo do miocárdio ( IAM ) no Instituto de Cardiologia 

de Santa Catarina no periodo de janeiro de 1989 a dezembro de' 1993. O 
mês com-maior incidência de IAM foi julho. O maior número de casos foi 
verificado no inverno e o menor, na primavera. Os resultadosidemonstraram 
maior incidência semanal de IAM quando a temperatura mínima estava entre 

5 e 8,3 graus centígrados, a menor incidência ocorreu com a temperatura 

mínima entre 22 e 25,3igraus centígrados. Os presentes achados sugerem 

que a influência ambiental não pode ser ignorada ao se estudar a incidência 

de |A|v|.
g
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