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OMS aponta as principais causas de morte
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Em todas as regiões do planeta, os homens de 15 a 60 anos correm maior risco de morte do que as mulheres na
mesma faixa etária, apontou a OMS (Organização Mundial da Saúde), no relatório 'O estado da saúde mundial', [1]
lançado no dia 4 de outubro. As razões para a diferença na mortalidade entre os sexos estariam nos problemas
cardíacos, de que os homens são as maiores vítimas, e na violência e conflitos sociais, sobretudo na América Latina,
Oriente Médio e Europa oriental. O relatório, divulgado a cada cinco anos, traz informações sobre os 193 paísesmembros da OMS.

De acordo com a organização, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, superando
aids e tuberculose. No entanto, as infecções respiratórias matam mais nos países pobres, onde a malária também
aparece com 3,3% do total de mortes. No bloco das nações mais ricas, a aterosclerose coronariana e o AVC são as
principais causas de óbitos, seguidas de diferentes formas de câncer. Na África, a Aids continua ocupando o primeiro
lugar no ranking das causas de mortes entre os adultos. Já os europeus dessa faixa etária morrem mais de doenças
cardiovasculares e ferimentos.

O documento calcula que anualmente 10,4 milhões de crianças morrem no mundo, metade delas na África. Mas os
dados variam muito quando analisados por região e escala de desigualdade. Na África, metade da população morre
antes de completar 16 anos. Já nos países ricos, apenas 1% das mortes envolve jovens, porque a maior mortalidade é
entre pessoas com mais de 60 anos.

A OMS informa ainda que, em 2004, ano de referência do relatório, 2 milhões de pessoas morreram de aids. O
número deve atingir 2,4 milhões em 2012, mas, segundo a organização, as campanhas, o acesso a medicamentos e os
programas de ajuda podem mudar essa tendência. No momento atual, a aids já não aparece entre as dez maiores
causas de morte nos países ricos. Nos países mais pobres, o HIV ainda é a quarta maior causa de óbitos. No entanto,
a organização revela que as mortes vinculadas à aids cairão para décimo lugar até 2030. Em contrapartida, as mortes
por acidentes de automóveis com vítimas fatais vão aumentar de 1,3 milhão para 2,4 milhões e passarão a ser o
quinto maior responsável por mortes no mundo.

Outro fator importante será o envelhecimento das populações, resultante do desenvolvimento econômico, afirma o
estudo. O número de mortes por câncer vai aumentar e as doenças não-transmissíveis serão responsáveis por 75%
das mortes no mundo. O câncer passará de 7,4 milhões de vítimas em 2004 para 11,8 milhões em 2030.

A violência também é identificada pelo relatório como fator que afeta a saúde da população, em especial na América
Latina, em função do crescimento das mortes e traumas decorrentes dos conflitos sociais.
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