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Objetivo - Analisar a tendência da mortalidade por
doenças circulatórias no Brasil, de 1979 a 1996, em homens e mulheres com idade ≥30 anos.
Métodos - A contagem da população e os dados de
mortalidade foram obtidos, respectivamente, da Fundação IBGE e do Sistema de Informações sobre Mortalidade
do DATASUS do Ministério da Saúde.
Resultados - Doenças circulatórias, doença isquêmica
do coração e doença cerebrovascular foram as principais
causas de morte no Brasil, em homens e mulheres. O coeficiente padronizado à idade para doenças circulatórias nos homens com idade ≥30 anos foi de 620 para 506 mortes/100 mil
habitantes e nas mulheres de 483 para 383 mortes/100 mil
habitantes, respectivamente, para os anos de 1979 e 1996.
Nos homens, o coeficiente médio para o período foi de 586,25
mortes, declínio de 8,25 mortes/ano (p<0,001). Nas mulheres, foi de 439, 58 mortes, com declínio de 7,53 mortes/ano
(p<0,001). Observou-se a mesma tendência decrescente
(p<0,001) do risco de morte para a doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular. O risco de morte por doença
cerebrovascular e doença isquêmica do coração foi maior
nos homens em qualquer grupo etário (p<0,001). A doença
cerebrovascular foi a principal causa de morte nas mulheres.
Conclusão - Apesar das doenças circulatórias terem
sido as principais causas de mortalidade nos homens e mulheres da população brasileira, com uma maior participação das doenças cerebrovasculares na mortalidade por
doenças circulatórias, vem sendo observada uma tendência decrescente do risco de morte por essas causas.
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As doenças circulatórias são as principais causas de
morbi-mortalidade nos países mais desenvolvidos e em
grande parte dos países em desenvolvimento. Entretanto,
nos países mais desenvolvidos vem sendo detectada uma
redução importante na incidência dessas doenças. Nos
EUA observou-se uma tendência progressiva na redução
da mortalidade por doenças circulatórias a partir da metade
da década de 1960 e, nos anos 80, uma redução anual por
doença isquêmica do coração em torno de 3,5% em ambos
os sexos 1. Relatório recente mostrou que em 1997 a mortalidade por doenças do coração nos EUA era, praticamente,
semelhante à observada para as neoplasias malignas e seguida pelas mortes por causas externas, ultrapassando a incidência das doenças cerebrovasculares 2. A mesma redução na mortalidade por doenças circulatórias ocorreu nos
países mais desenvolvidos da Europa, porém, com uma redução anual por doença arterial coronariana menor e de
2,7% e 2,1%, respectivamente, para os homens e mulheres 3.
Comportamento semelhante vem sendo registrado para a
doença cerebrovascular nos países mais desenvolvidos
para ambos os sexos 4. Muitos fatores contribuíram para a
redução da mortalidade sendo, provavelmente, o mais importante, o controle dos principais fatores de risco.
No Brasil, apesar de constituir a principal causa de mortalidade desde a década de 60 e da disponibilidade dos dados
populacionais e de mortalidade, desconhecemos a tendência
da mortalidade por doenças circulatórias, doença isquêmica
do coração, doença cerebrovascular, na população em geral,
homens e mulheres. Da mesma forma não dispomos de estudos recentes comparando a mortalidade padronizada para a
idade com populações de outros países. Estudos prévios na
população brasileira analisaram a tendência da mortalidade
dessas doenças somente para regiões, cidades ou para doenças específicas 5-9. As comparações com a mortalidade da
população de outros países ficaram, também, restritas a algumas cidades do Brasil 10. Dessa forma, torna-se muito importante o monitoramento da mortalidade do Brasil como um
todo, o que pode facilitar a definição de uma política de saúde pública a curto e a longo prazo.
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Métodos
As estimativas das populações em 1o de julho para os
anos de 1978 a 1996, no Brasil, foram calculadas por meio de
interpolação, pelo método de Lagrange 11, com base nos dados dos Censos de 1970 12, 1980 13, 1991 14 e 1996 15 para cada
faixa etária e sexo.
Os dados de mortalidade foram obtidos do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), fonte oficial do Ministério da Saúde 16,17. Os óbitos, de 1979 a 1995, foram classificados de acordo com o CID-9, 9a Conferência de Revisão da Classificação Internacional de Doenças, de 1975, e
adotada pela 20a Assembléia Mundial da Saúde 18. Os dados
de mortalidade do ano de 1996 foram obtidos da 10a revisão
da Classificação Internacional de Doenças 19. As doenças
circulatórias estão agrupadas nos códigos 390 a 459, a doença isquêmica do coração, códigos 410 a 414, e doença
cerebrovascular, códigos 430 a 438, da 9a Revisão da Classificação Internacional de Doenças para a população brasileira
nos anos de 1979 a 1995. A mortalidade no ano de 1996 foi
classificada pela 10a revisão da Classificação Internacional de
Doenças. As doenças circulatórias estão agrupadas nos códigos I10 a I82.9, a doença isquêmica do coração, códigos I20
a I25 e a doença cerebrovascular nos códigos I60 a I69.
Foram calculados os coeficientes de mortalidade padronizados, pelo método direto, para a população com ≥30 anos
20
, utilizando-se, como população padrão, a mundial de Segi
de 1960 21, tendo como base cem mil pessoas. Esses coeficientes foram calculados para cada ano do período estudado, considerando-se tanto o número total de óbitos, como,
separadamente, para os sexos masculino e feminino 22.
Para a análise de tendências de mortalidade foram utilizados os coeficientes de mortalidade padronizados. Como um
dos métodos estatísticos, para análise de séries temporais,
foram estimados modelos de regressão linear simples 23.
Nesse processo de modelagem, os coeficientes padronizados de mortalidade por doenças circulatórias, doença
isquêmica do coração e doença cerebrovascular foram considerados como variável dependente (Y) e os anos calendário do estudo, como variável independente (X). Transformou-se a variável ano na variável centralizada (ano-1987),
pois 1987 é o ponto médio da série histórica.
Assim, obteve-se o modelo estimado: Y = β0 + β1 X
onde: Y= coeficiente padronizado; β0= coeficiente médio do
período; β1= incremento anual médio; X= ano-1987.

Resultados
A mortalidade geral padronizada à idade para indivíduos ≥30 anos, por todas as causas, na população geral, homens e mulheres, encontra-se na tabela I. Observou-se uma
redução de 4,5% na mortalidade por todas as causas na população em geral no período estudado. Nos homens, a redução foi de 2,2% e nas mulheres de 6,6%.
A análise de tendência dos coeficientes de mortalidade padronizados para a idade para todas as causas pelo método da regressão linear simples mostrou (fig. 1): a) o coefici498
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Tabela I - Mortalidade por 100 mil habitantes por todas as
causas, padronizada para a idade*, para indivíduos >30
Anos
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Queda (%)

Total

Homens

Mulheres

1342,73
1425,24
1427,43
1413,95
1484,36
1542,39
1299,64
1311,83
1294,88
1355,89
1310,22
1325,15
1296,11
1330,06
1403,27
1282,22
1305,42
1281,71
4,5

1598,35
1692,15
1699,78
1700,27
1788,77
1861,37
1602,16
1617,15
1589,58
1668,89
1610,90
1627,07
1595,87
1637,10
1723,56
1575,80
1587,95
1563,83
2,2

1102,84
1175,10
1172,89
1147,08
1200,98
1246,03
1027,14
1036,51
1029,28
1074,62
1038,80
1053,98
1027,18
1054,94
1116,97
1021,18
1052,89
1030,26
6,6

* população padrão mundial de 1960.

ente padronizado médio de mortalidade estimado entre 1979
e 1996 foi de 1338,76 mortes por 100 mil habitantes; b) tendência estável do coeficiente padronizado nos homens, de
1.598 por 100 mil, em 1979, para 1.564 em 1996 (p=0,059); c) o
coeficiente padronizado médio para o período nos homens
foi de 1.652, com um declínio de 6,75 mortes por 100 mil habitantes ao ano; d) o coeficiente padronizado nas mulheres
foi de 1102,84 por 100 mil, em 1979, para 1030,26 em 1996
(p<0,001); e) o coeficiente padronizado médio do período
nas mulheres foi de 1088,93 e declínio de 8,3 mortes por 100
mil habitantes ao ano no coeficiente.
A mortalidade padronizada à idade para indivíduos
≥30 anos, por doenças circulatórias, na população geral,
homens e mulheres, encontra-se na tabela II.
Observou-se uma redução de 19,6% na mortalidade
por doenças circulatórias na população com ≥30 anos no
período estudado. Nos homens, a redução foi de 18,3% e
nas mulheres de 20,7%.
A análise de tendência dos coeficientes de mortalidade padronizados para a idade por doenças circulatórias pelo
método da regressão linear simples mostrou (fig. 2): a) o coeficiente padronizado médio de mortalidade estimado entre
1979 e 1996 foi de 509,95 por 100 mil habitantes; b) tendência
decrescente do coeficiente padronizado nos homens, de 620
por 100 mil, em 1979, para 506 em 1996 (p<0,001); c) o coeficiente padronizado médio para o período nos homens foi de
586,25, com um declínio de 8,25 mortes por 100 mil habitantes ao ano; d) o coeficiente padronizado nas mulheres foi de
483 por 100 mil, em 1979, para 383 em 1996 (p<0,001); e) o
coeficiente padronizado médio do período nas mulheres foi
de 439,58 e declínio de 7,53 mortes por 100 mil habitantes ao
ano no coeficiente.
A mortalidade padronizada à idade para indivíduos
≥30 anos, por doença isquêmica do coração, na população
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Y = β0 + β1 X

100.000 habitantes

HOMENS

r2 = 39.4%; p=0.059

ANO

MULHERES

r2 = 43%; p=0.005

ANO

Fig. 1 - Tendência dos coeficientes de mortalidade padronizados para a idade, por todas as causas, pelo método da regressão linear simples nos homens e mulheres.

Tabela II - Mortalidade por 100 mil habitantes por doenças
circulatórias, padronizada para a idade*, para indivíduos >30
Anos
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Queda(%)

Total

Homens

Mulheres

549,99
570,84
568,43
554,53
571,60
583,32
492,95
488,59
479,68
508,44
490,72
485,93
463,90
474,27
493,44
447,51
441,05
442,01
19,6

619,55
642,71
640,20
632,46
650,93
665,66
575,99
569,49
556,49
592,66
572,69
563,75
538,96
551,94
573,00
520,61
504,96
506,20
18,3

483,36
502,06
500,19
481,19
496,98
506,12
417,72
415,00
409,75
432,37
416,45
415,86
395,93
404,00
421,61
381,23
381,63
383,24
20,7

* população padrão mundial de 1960.

geral, homens e mulheres, encontra-se na tabela III. Observou-se uma redução de 12,7% na mortalidade por doença isquêmica do coração na população com ≥30 anos no período
estudado. Nos homens, a redução foi de 15,3% e nas mulheres de 11,6%.
A análise de tendência dos coeficientes de mortalidade
padronizados para a idade por doença isquêmica do coração
pelo método da regressão linear simples mostrou (fig. 3): a) o
coeficiente padronizado médio de mortalidade estimado entre
1979 e 1996 foi de 151,29 por 100 mil habitantes; b) tendência
decrescente do coeficiente padronizado nos homens, de 194

por 100 mil, em 1979, para 164 em 1996 (p<0,001); c) o coeficiente padronizado médio para o período nos homens foi de
187,78, com um declínio de 2,94 mortes por 100 mil habitantes
ao ano; d) o coeficiente padronizado nas mulheres foi de 119
por 100 mil, em 1979, para 105 em 1996 (p<0,001); e) o coeficiente padronizado médio do período nas mulheres foi de 115,83
e declínio de 1,67 mortes por 100 mil habitantes ano.
A mortalidade padronizada à idade para indivíduos ³30
anos, por doença cerebrovascular, na população geral, homens e mulheres, encontra-se na tabela IV. Observou-se uma
redução de 20,7% na mortalidade por doença cerebrovascular na população com ≥30 anos no período estudado. Nos
homens, a redução foi de 18,6% e nas mulheres de 22,6%.
A análise de tendência dos coeficientes de mortalidade
padronizados para a idade por doença cerebrovascular pelo
método da regressão linear simples mostrou (fig. 4): a) o coeficiente padronizado médio de mortalidade estimado entre
1979 e 1996 foi de 175,08 por 100 mil habitantes; b) tendência
decrescente do coeficiente padronizado nos homens, de 200
por 100 mil, em 1979, para 164 em 1996 (p<0,001); c) o coeficiente padronizado médio para o período nos homens foi de
195,10, com um declínio de 2,50 mortes por 100 mil habitantes
ao ano; d) o coeficiente padronizado nas mulheres foi de 168
por 100 mil, em 1979, para 130 em 1996 (p<0,001); e) o coeficiente padronizado médio do período nas mulheres foi de
155,48 e declínio de 2,78 mortes por 100 mil habitantes ao ano.

Discussão
Este estudo mostrou que, apesar de ainda constituir a
principal causa de morte no Brasil, a mortalidade das doenças circulatórias vem apresentando tendência de queda.
Pelo método da regressão linear simples, foi observada uma
499
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MULHERES

mortes/100.000 habitantes

mortes/100.000 habitantes

HOMENS

r2aj = 87.3%; p<0.01

ANO

r2aj = 87.6%; p<0.01

ANO

Fig. 2 - Tendência dos coeficientes de mortalidade padronizados para a idade, por doenças circulatórias, pelo método da regressão linear simples nos homens e mulheres.

Tabela III - Mortalidade por 100 mil habitantes por doença
isquêmica do coração, padronizada para a idade*, para
indivíduos >30
Anos
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Queda(%)

Total

Homens

Mulheres

155,26
166,10
166,56
161,09
171,05
173,00
148,53
146,42
147,71
154,58
148,94
145,55
140,53
139,89
142,46
130,27
130,63
135,57
12,7

193,85
205,23
204,72
201,05
211,56
216,21
189,54
186,04
187,04
196,67
188,45
177,74
170,56
170,26
173,60
159,67
157,31
164,09
15,3

118,71
128,96
130,43
123,4
132,98
132,66
111,48
110,50
112,05
116,56
113,15
110,58
107,63
106,61
108,48
99,05
101,59
104,97
11,6

* população padrão mundial de 1960.

redução na tendência da mortalidade por doenças circulatórias, doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular em ambos os sexos, porém a redução por doença isquêmica do coração foi quase duas vezes maior nos homens (2,94 mortes/ano) que nas mulheres (-1,67 mortes/ano). Para
as doenças cerebrovasculares, foi observada uma redução
de quase três mortes/ano para ambos os sexos. As doenças
circulatórias em geral tiveram uma redução em torno de 8
mortes/ano, em ambos os sexos, sugerindo uma significativa participação de outras doenças, que não somente as doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares,
na redução da mortalidade por doenças circulatórias. Entretanto, essa redução no Brasil foi observada somente a par500

tir do ano de 1985, enquanto, que nos países desenvolvidos, desde a década de 60. Os motivos desta diferença são
desconhecidos, mas especula-se a importância do controle
dos fatores de risco para as doenças circulatórias e, também, as condições socioeconômicas, aos progressos técnico-científicos e o melhor conhecimento da fisiopatologia
dessas doenças adquiridos nesse período estariam associados ao diagnóstico e tratamento mais adequados das doenças circulatórias 24.
A mortalidade do Brasil foi comparada com a de outros países, na maioria europeus, que compõem os países
analisados por Uemura e Pisa com dados da Organização
Mundial da Saúde 25. Observou-se, na grande maioria dos
países mais desenvolvidos da Europa, uma redução progressiva na mortalidade por doenças circulatórias, doença
isquêmica do coração e doença cerebrovascular. Enquanto
nos países mais desenvolvidos da Europa (bloco ocidental), observou-se uma tendência de queda gradativa desde
o ano de 1970, a mortalidade por doenças circulatórias, doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular no
Brasil, no período de 1980 a 1985, teve um aumento discreto,
comportando-se de modo semelhante ao observado nos
países do bloco oriental, em especial a Polônia, Romênia,
Hungria, Bulgária e Iugoslávia e, também, na Grécia e Espanha no período de 1970 a 1985.
Comparando com o projeto MONICA, a mortalidade
padronizada à idade por doença isquêmica do coração na
população brasileira, em ambos os sexos, foi semelhante à
registrada nos países mais desenvolvidos da Europa. Nos
homens, a taxa foi semelhante às observadas na França,
Itália, Espanha e, na Suíça, as menores taxas observadas na
Europa. Nas mulheres, o resultado não foi igual ao observado nos homens, mas mesmo assim ficou mais próximo das
taxas registradas nos países da Europa ocidental, que em
média foram menores que a da oriental. A redução da mortalidade por doença isquêmica do coração no projeto MONI-
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y=187.78 - 2.94* (ano 1987)

y=115.83 - 1.67* (ano 1987)

mortes/100.000 habitantes

MULHERES

mortes/100.000 habitantes

HOMENS

r2aj = 68.8%; p<0.01

r2aj = 75.8%; p<0.01

ANO

ANO

Fig. 3 - Tendência dos coeficientes de mortalidade padronizados para a idade, por doença isquêmica do coração, pelo método da regressão linear simples nos homens e mulheres.

Tabela IV - Mortalidade por 100 mil habitantes por doença
cerebrovascular, padronizada para a idade*, para indivíduos >30
Anos
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Queda(%)

Total

Homens

Mulheres

183,81
192,73
192,83
193,55
194,58
203,11
180,18
169,90
164,90
172,70
168,58
167,84
159,20
164,52
170,57
153,44
149,00
145,68
20,7

200,44
209,82
210,22
209,95
215,19
223,63
194,26
192,10
185,63
195,07
192,09
190,67
181,47
187,01
193,56
174,03
171,02
163,10
18,6

167,87
176,38
176,31
171,93
175,25
183,83
150,00
148,24
146,16
152,66
147,49
147,57
139,25
144,39
150,03
134,89
131,49
129,93
22,6

* população padrão mundial de 1960.

CA foi maior nos homens, resultado semelhante ao registrado na população brasileira 26.
Em relação às doenças cerebrovasculares, estudos
nos países mais desenvolvidos vêm registrando uma significativa redução da mortalidade a partir de 1950 nos EUA e
1970 na maioria dos países da Europa 4. Porém, em alguns
países do leste europeu, a incidência de doença cerebrovascular vem aumentando e está diretamente relacionada com a
alta prevalência de hipertensão arterial 27. No Brasil, tivemos
um aumento da mortalidade por doenças circulatórias, doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular nos homens e nas mulheres, na faixa etária de 35 a 64 anos, no perí-

odo de 1979 a 1984. Após esse período, a redução foi significativa e progressiva em ambos os sexos. Essa redução foi
semelhante à observada na grande maioria dos países do
projeto MONICA, no período 1985 a 1990 28. Entretanto, a
mortalidade por doença cerebrovascular nos homens e mulheres no Brasil foi sempre menor que os valores registrados para os países que compõem o projeto MONICA.
Em relação a mortalidade por doença isquêmica do coração nos EUA, no período de 1980 a 1994, vem sendo observado uma redução progressiva, em torno de 3% ao ano
para o período de 1980 a 1988 e de 2,6% ao ano para o período de 1990 a 1994 29-31. No período de 1990 a 1994, a mortalidade por doença isquêmica do coração diminuiu em 10,3%, de
416,3 para 373,6 mortes por 100 mil habitantes Entretanto, a
mortalidade reduziu-se mais rapidamente na raça branca e
nos homens. A redução anual da mortalidade foi de 2,9%,
2,5%, 2,3% e 1,6%, respectivamente, nos homens da raça
branca, nas mulheres da raça branca, nos homens da raça
negra e nas mulheres da raça negra. Na população brasileira
foi registrado um discreto aumento da mortalidade por doença isquêmica do coração no período de 1979 a 1984, seguida de uma redução progressiva até a ano de 1995. A redução
anual foi menor que a observada nos EUA, no período de
1985 a 1990 e de 1990 a 1995 e, respectivamente, de 1,6% e
2,0%. A mortalidade foi reduzida de 157,24 em 1990 para
140,96 mortes/100 mil habitantes em 1995. A redução da
mortalidade no Brasil foi, também, maior nos homens. Apesar de ser uma das principais causas de morte na população
brasileira, a mortalidade por doença isquêmica do coração
nos EUA foi 2,6 vezes maior, muito provavelmente, refletindo a diferença importante na incidência das doenças circulatórias nas populações. No Brasil, a participação de outras
doenças, por exemplo, as doenças infecciosas, deve também
ter influenciado essa diferença. A importante participação
501
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y=195.10 - 2.50* (ano 1987)

y=155.48 - 2.78* (ano 1987)

mortes/100.000 habitantes

MULHERES

mortes/100.000 habitantes

HOMENS

r2 = 87.3%; p<0.01

r2 = 82.8%; p<0.01

ANO

ANO

Fig. 4 - Tendência dos coeficientes de mortalidade padronizados para a idade, por doença cerebrovascular, pelo método da regressão linear simples nos homens e mulheres.

de outras doenças nos países em desenvolvimento produz
uma “dupla carga” no sistema de saúde pública. Outros fatores, que muito provavelmente influenciaram esse resultado, foram as diferenças socioeconômicas, nutricionais,
comportamentais e da estrutura médica existentes para as
populações. Estudos mostraram uma relação inversa entre
esses fatores e a incidência da doença isquêmica do coração
nos países desenvolvidos 32-34. Assim como observado para
as doenças isquêmicas do coração, as doenças cerebrovasculares nos EUA foram mais prevalentes na raça negra, para
ambos os sexos e, também, apresentaram uma distribuição
geográfica não uniforme, sendo mais prevalente na região
sudeste dos EUA 35. As desigualdades sociais e econômicas parecem ter papel fundamental na incidência e na distribuição regional das doenças cerebrovasculares 36.
Nos países da América Latina, em especial Argentina,
Chile, Colômbia, Uruguai e Venezuela, entre 1969 a 1986,
vêm sendo também observada uma redução nas doenças
circulatórias, nos homens e mulheres, e variou de 1,1% na
Colômbia a 27,2% no Chile. Porém, para as doenças isquêmicas do coração e doença cerebrovascular e, ao contrário
dos demais países que tiveram uma redução acima de 20%, a
Colômbia teve, respectivamente, um aumento de 24,4% e
11%. Entre 1979 e 1984, o Brasil teve tendência semelhante à
observada para a Colômbia no período de 1969 a 1986. Nesse período, observou-se no Brasil um aumento na mortalidade por doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular em torno de 11%. À partir de 1985, o Brasil começou apresentar a mesma tendência observada para os demais países analisados da América Latina 37.
O estudo apresenta uma importante limitação encontrada nos dados de mortalidade, variável mais importante em
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estudos epidemiológicos. Esses dados sofrem a influência
negativa da diversidade de competência e de qualidade dos
serviços de coleta ou de registro de dados, um problema
mundial. No Brasil, existem diferenças regionais nos níveis de
competência das diversas estruturas. Porém, vem sendo observado uma melhora gradativa no registro de dados.
Concluindo, constatamos que vem existindo redução
na mortalidade por doenças circulatórias, doença isquêmica
do coração e doença cerebrovascular, atribuídas aos fatores responsáveis por essa tendência que envolvem o controle dos fatores de risco (prevenção) e os progressos na
qualidade do atendimento médico (melhora na sobrevida).
Entretanto, são discutidos quais dos dois principais grupos
foram responsáveis pela queda da mortalidade por doenças
circulatórias 38-41. Apesar da ausência de uma forte correlação, parece existir um consenso da importância da prevenção e do controle dos fatores de risco pelos principais organismos governamentais, associações médicas e projetos
populacionais 42-44. Esses organismos atribuem essa redução ao controle do tabagismo, da hipertensão arterial, do
colesterol no sangue, do aumento da atividade física e de
melhores hábitos alimentares na redução da mortalidade
por doenças circulatórias 45. No Brasil, uma redução ainda
maior na mortalidade por doenças circulatórias pode ser
obtida se esforços forem realizados no campo da prevenção
e na melhoria dos aspectos técnico-científicos.
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