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João Pessoa. 2012. 110f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2012.  

RESUMO 

O estudo de tendências é uma das estratégias de investigação da epidemiologia e saúde 

pública, sendo usado como instrumento de apoio para o estabelecimento de prioridades de 

ação. Ele fornece subsídios ao planejamento de saúde, permitindo o acompanhamento das 

flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferente coletividade, em diversos 

períodos de tempo, contribuindo na elaboração de novas políticas públicas específicas às 

necessidades da população. Este estudo tem como objetivo analisar a tendência secular da 

mortalidade em idosos no período entre 1999 a 2010, realizado no município de João Pessoa. 

Estudo descritivo de análise de série temporal dos casos de óbitos em idosos identificados no 

Banco de Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Foram incluídos no estudo 

26.158 óbitos de pessoas com sessenta anos e mais. As categorias de análise foram: sexo; 

faixa etária, causa da morte, local de residência, local de ocorrência, estado civil, raça/cor, 

grau de instrução, cirurgia, necropsia. Para análise estatística, foram utilizados o teste de 

Wilcoxon e os modelos de previsão da série de Box Jenkins e Holt-Winters, utilizando o 

programa R. Verificou-se que a taxa de incidência maior é no sexo masculino e associado 

positivamente com a idade. Entre as causas específicas de mortalidade entre homens, as mais 

incidentes são infarto agudo do miocárdio, causas externas e neoplasias. Entre as mulheres, 

predominam a diabetes, o câncer de mama e a pneumonia. A previsão da mortalidade, no 

triênio 2012-2015, apontou tendência significativa de crescimento nos óbitos por doenças do 

aparelho circulatório e neoplasias, enquanto que os óbitos por doenças respiratórias 

apresentam uma leve tendência de crescimento em idosos. Constatou-se a diferença da 

mortalidade entre os sexos e a necessidade de traçar programas e políticas voltadas aos idosos 

com enfoque na saúde do homem. Os achados mostram que parte expressiva das causas de 

mortalidade poderia ser reduzida ou evitada através de investimentos na infraestrutura 

pública, programas de prevenção, promoção da saúde, objetivando melhor qualidade de vida 

entre idosos. 

 

Descritores: Mortalidade. Epidemiologia. Saúde do Idoso. Distribuição Temporal. 
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PORTO, F.M.N. Analysis of Secular Trends Regarding Deaths of the Elderly in João 

Pessoa. 2012. 110f. Dissertation (Master Degree in Nursing) – Post-Graduation Program in 

Nursing – Health Science Center, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2012.   

 

ABSTRACT 

 

Study trend is one the strategies used in epidemiological investigations and public health. It´s 

used as an instrument of support for establishing priority actions. It offers the means to health 

planning by ensuring a follow-up of the standard sanitary history fluctuations and tendencies 

of different community in various time periods, thus contributing to new public policies that 

meet the needs of the population. The aim of this research was to analyse the secular trends of 

elderly mortality in the period between 1999 and 2010 of João Pessoa. A descriptive analysis 

of time series was conducted on the death cases in the elderly identified by the mortality 

database of the Information System. There were 26.158 death cases of people over sixty years 

old included in the study. The variables analysed were: gender, age, cause of death, home 

address, place of death, marital status, race, level of education, surgery and necropsy. For the 

statistical analysis, the Wilcoxon Test and the Box Jenkins and Holt-Winters prediction series 

with R were used. It was verified that the incidence rate is greater in males and is positively 

correlated with age. The most common specific causes of death among men include acute 

myocardial infarction, external causes and neoplasias. Diabetes, breast cancer and pneumonia 

predominate among women. The mortality estimation for triennium 2012-2015 showed an 

increase in deaths caused by disorders of the circulatory system and neoplasias, whereas 

respiratory disorders showed a small increase in the elderly. Having found the mortality 

incidence in different genders, it was possible to highlight programs and policies targeted to 

the health of the elderly man. The findings show that a significant number of mortality cases 

could be reduced or prevented through investments on public infrastructure, prevention 

programs and health promotion in order to improve to the quality of life of the elderly. 

 

Keywords: Mortality . Epidemiology. Health of the Elderly. Temporal Distribution. 
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1 DA PROBLEMÁTICA À JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, principalmente nos países 

do terceiro mundo. No Brasil, destaca-se como uma realidade contínua que vem ocorrendo 

nos últimos cinquenta anos, ocasionando importantes mudanças socioeconômicas, 

demográficas e sociais (CHAIMOWICZ, 2004). 

Do ponto de vista da saúde, as mudanças no quadro epidemiológico, relativo à 

morbidade e mortalidade da população idosa brasileira com sessenta anos ou mais de idade, 

têm apresentado um considerável aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

acarretando diversos problemas de saúde nesta faixa etária, fato que se traduz como um 

grande desafio da gestão da saúde pública, com o aumento do uso de serviços sociais e de 

saúde, responsável por grande parte dos gastos em saúde, pois este segmento apresenta maior 

ocorrência de doenças e de incapacidades (LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003).  

Neste sentido faz-se necessário, adoção de políticas públicas específicas visando um 

envelhecimento ativo e saudável com atenção integral à saúde da pessoa idosa, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida a essa população.  

De acordo com o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Brasil tem 23.760 pessoas com mais de cem anos (IBGE, 2010a).  

Sabe-se que o aumento da expectativa de vida vem aumentando acentuadamente no 

Brasil e, segundo dados do IBGE (2010a), a média da expectativa de vida ao nascer no Brasil 

é de 73,5 anos, sendo 69,73 para os homens e 77,32 anos para as mulheres, refletindo uma 

diferença de 7,59 anos.   

Em relação a outros países em desenvolvimento como Chile (78,5), Uruguai (76,2), 

México (76,1), Argentina (75,2) e Venezuela (73,8), a expectativa de vida do brasileiro 

encontra-se ainda baixa (IBGE, 2010e). Segundo IBGE, a expectativa de vida ao nascer no 

Brasil poderá chegar a 81,29 anos em 2050 (IBGE, 2009c).   

Porém, só se deve considerar como uma real conquista o prolongamento da vida na 

medida em que se agregue qualidade aos anos adicionais de vida, priorizando a capacidade 

funcional, a necessidade de autonomia, de participação, de cuidado e autossatisfação 

(VERAS, 2009). 

Alguns estudos mostram que os principais determinantes do envelhecimento 

populacional estão associados à melhoria das condições de vida dessa população, ao aumento 

da expectativa de vida; condições sanitárias; habitação; nutrição; avanços científicos e 
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tecnológicos; aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com a queda do nível 

geral da fecundidade (WHO, 2005).  

Ao mesmo tempo, o número de pessoas idosas cresce em ritmo maior do que o das 

que nascem, acarretando um conjunto de situações que modificam a estrutura de gastos dos 

países, apontando a necessidade de uma série de estudos sobre o nível de saúde dessa 

população. 

Estudo de Paes (2009) aponta que o nível de saúde de uma população é definido como 

a quantidade e a distribuição da morbidade, mortalidade, fecundidade, fluxos migratórios e 

deficiência (física ou mental) em uma população. Nesta mesma direção, Agostinho (2009) 

preconiza a prioridade para a análise da dinâmica populacional e para o entendimento do 

processo de aumento da longevidade ao longo da história humana, comparações com outras 

áreas e o estudo do nível de mortalidade, assim como de suas variações ao longo do tempo.  

A população brasileira, na faixa etária de oitenta anos e mais, cresceu 70% nos últimos 

dez anos, segundo a Síntese dos Indicadores Sociais 2009, feita com base em dados da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (2008) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2009).  Em 2000, eram 1,8 milhões de pessoas com 80 anos ou mais de idade e, 

em 2050, poderão ser 13,7 milhões de pessoas na mesma faixa etária (IBGE, 2009b). 

Neste contexto, as informações sobre a mortalidade observada nos grupos 

populacionais brasileiros são de grande importância para o estudo das tendências dos perfis 

epidemiológicos e para a efetividade da vigilância epidemiológica (AGOSTINHO, 2009). A 

informação epidemiológica possui a capacidade de prever eventos e possibilitar o diagnóstico 

precoce das doenças crônicas e, assim, retardar o aparecimento desses agravos, contribuindo 

na melhoria da qualidade de vida, sendo fundamental para subsidiar políticas de saúde 

voltadas a essa população (VERAS, 2009; LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003). 

O estudo de tendências é uma das estratégias de investigação mais antiga e valiosa da 

epidemiologia e saúde pública, sendo usado como instrumento de apoio para o 

estabelecimento de prioridades de ação. O estudo de tendências fornece subsídios ao 

planejamento de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas 

do padrão sanitário de diferente coletividade, em diversos períodos de tempo, contribuindo na 

elaboração de novas políticas públicas específicas às necessidades do idoso (MEDRONHO; 

PERES, 2006; FREITAS, 2004).  

Considera-se análise de tendência ou de mudança secular a análise que envolve 

períodos prolongados de tempo. O conceito da tendência secular refere-se ao fenômeno 
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compreendido nas variações ocorridas em indicadores do processo saúde-doença em 

quinquênios, décadas ou até em períodos de maior duração (FRANÇA JÚNIOR; 

MONTEIRO, 2000). 

A Organização Mundial de Saúde mostra uma tendência contínua de crescimento no 

grupo etário maior de sessenta anos em torno de 223% entre os anos de 1970 a 2025 ( WHO, 

2005).   

O conhecimento dos níveis e tendências da mortalidade adulta e idosa nos países em 

desenvolvimento geralmente é limitado pela baixa qualidade das informações disponíveis. As 

limitações existentes nos dados necessários para a estimativa de taxas de mortalidade estão 

relacionadas à incompleta cobertura do registro de óbitos e a erros na declaração da idade, nos 

dados de mortes e de população, não sendo estável a regularidade na captação dos registros 

(PAES, 2009). 

Entre os estados da região Nordeste, a Paraíba ocupou, no ano de 2007, o primeiro 

lugar com maior percentual de idosos, correspondendo a 11,2% da população do estado. 

(IBGE, 2009c). Em 2008, a Paraíba estava em 7º lugar no ranking nacional de idosos (IBGE, 

2009a), e no ano seguinte, a quantidade de idosos na Paraíba, abrangia cerca de 391 mil  

idosos, representando 10,8% da população (PARAIBA, 2010). 

O aumento da proporção de idosos e longevidade também é observado no município 

de João Pessoa, onde a faixa etária com maior número de idosos corresponde a 60-64 anos, 

sendo 10.212 homens (1,4%) e 13.872 mulheres (1,9%), acompanhando o fenômeno mundial 

de feminização da velhice (IBGE, 2010d).  

 O município de João Pessoa, segundo sinopse dos resultados do Censo 2010, possui 

uma população de 723.515 residentes, sendo 74.635 na faixa etária de sessenta anos ou mais. 

(IBGE, 2010a). Segundo dados preliminares de mortalidade da Secretaria Municipal de 

Saúde, o município de João Pessoa registrou, em 2010, 4601 óbitos, sendo 57,9% na faixa 

etária de sessenta anos ou mais (PB/SES/GORR/SIM, 2012). Trata-se da terceira Capital do 

Nordeste com o maior índice de população idosa, conforme dados do Censo 2010 (IBGE, 

2010a). 

Consideradas estas informações, surgem algumas indagações que orientam este 

estudo: Quais as características dos óbitos entre idosos no município de João Pessoa nos 

últimos anos? Há diferenciação da causa de morte entre os idosos segundo o sexo e faixa 

etária? Houve modificação das causas de morte ao longo dos últimos anos? Qual a tendência 

futura da mortalidade em idosos? 
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Assim, por entender que o estudo da mortalidade se configura numa problemática de 

relevância atual de saúde pública, diante da lacuna existente no Brasil sobre o monitoramento 

da mortalidade na população idosa, torna-se de extrema relevância o aprofundamento desta 

temática, visto que estudos epidemiológicos sobre as condições e determinantes da saúde do 

idoso são fundamentais para subsidiar políticas de saúde voltadas a essa população.  

A motivação da temática mortalidade e idosos deve-se ao fato de ser uma questão 

atual e relevante sob esse aspecto, pela possibilidade de contribuir com o diagnóstico de saúde 

da população idosa e permitir aprofundamento de conhecimentos que serão utilizados 

principalmente nas áreas de assistência e promoção da saúde, potencializando ações voltadas 

à melhor qualidade de vida dessa população. 

Acredita-se que esse estudo irá contribuir no entendimento da dinâmica da população 

idosa, na avaliação dos níveis de saúde desta população, na tendência da mortalidade em 

idosos no município de João Pessoa, subsidiando nas tomadas de decisões, além de fornecer 

dados importantes para a reestruturação de ações governamentais voltadas para a Política 

Nacional do Idoso e vigilância epidemiológica. Análise de séries temporais para predição de 

mortes em idosos é uma temática relevante, ainda pouco utilizada no Brasil e será apresentada 

de uma forma inovadora.  
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1.1 Objetivo do Estudo  

 

Objetivos Geral  

 Analisar a tendência secular da mortalidade em idosos no período entre 1999 a 

2010. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico dos óbitos em idosos; 

 Identificar a taxa específica de mortalidade em relação ao sexo e faixa etária;  

 Construir série temporal com a tendência de mortalidade em idosos;  

 Analisar os óbitos por causa específica, pelos principais capítulos do CID 10, que 

mais notificaram; 

 Verificar as diferenças das causas de morte entre os idosos, segundo o sexo e 

faixa etária;        

 Estimar tendência futura de mortalidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Transição Demográfica e Epidemiológica 

 

O interesse em compreender as mudanças ocorridas na estrutura populacional remonta 

aos primórdios da nossa história. No princípio, não havia preocupação com o envelhecimento 

porque as pessoas morriam muito cedo, devido às precárias condições de vida, às doenças e 

ao pouco conhecimento da medicina. 

Para entendermos as modificações na dinâmica populacional, faz-se necessária uma 

análise das tendências da morbidade, mortalidade, envelhecimento, natalidade, fecundidade e 

movimentos migratórios (CARMO; BARRETO; SILVA JÚNIOR, 2003).  

Vários estudos tentam explicar as diversas fases que ocorreram na mudança do 

crescimento populacional e nas enfermidades ao longo do tempo. Nesse contexto, há uma 

correlação direta entre os processos da transição demográfica, epidemiológica e processo do 

envelhecimento populacional. 

Segundo Neri (2007), entende-se por transição epidemiológica as mudanças ocorridas 

no tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população 

específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, 

sociais e econômicas.  

Para Vermelho e Monteiro (2006), ao iniciar-se compreendendo o crescimento 

demográfico caracterizado pela fase anterior à transição demográfica, também denominada de 

fase pré-industrial ou primitiva, percebe-se um equilíbrio populacional, cujas taxas de 

natalidade e mortalidade se mantiveram altas, principalmente a taxa de mortalidade infantil. 

Foi o período em que guerras, epidemias e fome dizimavam comunidades inteiras. 

A fase intermediária para os autores supracitados é denominada de explosão 

demográfica, processo pelo qual passam ainda hoje vários países subdesenvolvidos com 

período de intenso crescimento populacional, devido às taxas de natalidade permanecer altas 

enquanto decrescem as taxas de mortalidade. 

Na outra fase do crescimento demográfico, a taxa de natalidade diminui em ritmo mais 

acelerado que a mortalidade, cujo efeito mais notável é um rápido "envelhecimento" da 

população.  No Brasil, a diminuição das taxas de fecundidade pelas conquistas sanitárias na 

qualidade de vida ocorreu a partir da década de 60, com o advento do anticoncepcional e 

acesso a programas de saúde, permitindo que diminuísse o número de filhos, resultado da 

diminuição da mortalidade infantil, sendo possível à família planejar o número ideal de filhos, 
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sem temer tanto a sua perda. Isso provocou a queda da taxa de natalidade mais acentuada que 

a mortalidade e desacelerando o ritmo de crescimento da população (PASCHOAL, 2007; 

BORGES et al., 2006; VERMELHO; MONTEIRO, 2006). 

 Na década de 70, a redução do analfabetismo e o aumento dos níveis de educação, 

principalmente entre mulheres, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o 

movimento feminista e as mudanças no padrão de consumo na população, processo de 

urbanização e a crise econômica foram outros fatores que contribuíram para declínio da 

fecundidade (BORGES et al., 2006). 

A última fase corresponde à fase moderna ou de pós-transição. É a fase atual do 

Brasil, que já superou a fase de explosão e começa a entrar na fase de estabilização da 

população, o que faz com que comece a haver um maior equilíbrio na pirâmide etária do país. 

Nela o declínio da fecundidade e aumento da expectativa média de vida, acentuaram o 

envelhecimento da população, aproximando ao máximo as taxas de natalidade e mortalidade. 

A diminuição das taxas de mortalidade indica que houve melhoria nas condições sanitárias, 

saúde, moradia, educação e o consequente aumento da expectativa de vida (VERMELHO; 

MONTEIRO, 2006). 

A teoria populacional “Malthusianismo” relacionava o crescimento populacional com 

a fome, que chegaria a um ponto em que o crescimento demográfico iria ultrapassar a 

capacidade produtiva da terra, gerando fome e miséria. Segundo Malthus, as únicas formas de 

prevenção seria reduzindo a taxa de natalidade, o aumento do preço dos alimentos e a redução 

dos salários para forçar as populações mais pobres a ter menos filhos. Ele acreditava que 

desastres como a fome, a epidemia e a guerra eram benéficas no sentido de ser um controle 

para o crescimento populacional (ALVES, 2002). 

Dentre outros avanços sociais, Longo (2007) argumenta que o desenvolvimento 

científico e tecnológico tem contribuído no aumento da expectativa de vida pela redução das 

horas de trabalho e o consequente aumento do tempo disponibilizado para o lazer. O referido 

autor traz outras reflexões acerca dessa conquista: 

1-vivendo mais e trabalhando menos, os cidadãos estão passando, crescentemente, 

mais tempo das suas vidas consumindo sem produzir,  

2- vivendo mais, as pessoas estão pressionando muito mais os serviços de saúde, 

exigindo cuidados mais frequentes, cada vez mais sofisticados e caros;  

3- vivendo mais, aumentou o tempo de gozo da aposentadoria, que somado à 

constatação do item anterior, estão colocando em crise os sistemas de previdência 

social; 

 4- o aumento da população mundial tem contribuído, entre outros problemas, para a 

rápida deterioração do meio ambiente (LONGO, 2007, p.10).            
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Ressalta-se que o crescimento demográfico vem causando sérios impactos 

degradadores sobre o meio ambiente neste século, decorrente do uso intensivo dos recursos 

naturais, pela tendência de o mundo produzir mais do dobro de alimentos que já produz; ainda 

consumir um número expressivo de água, petróleo, moradia, etc. tudo isto comprometendo a 

maioria das reservas naturais, além da contaminação do ar, resíduos sólidos não recicláveis, 

etc. (LONGO, 2007). A preocupação com o desenvolvimento sustentável é bastante 

complexo. É um tema atual, de relevância mundial. 

As mudanças nos padrões demográfico no Brasil indicam que o rápido crescimento do 

número de idosos é reflexo do aumento da expectativa de vida que vem ocorrendo em todo o 

mundo, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os países desenvolvidos 

tiveram o processo de envelhecimento populacional num período mais longo, tendo condições 

de se adaptarem para essas mudanças. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para 

um país como a França dobrar a sua população de idosos foi necessários 115 anos; na China, 

esse fenômeno demorará, segundo estimativas, 27 anos (OPAS, 2003). A Organização das 

Nações Unidas (ONU) afirma que enquanto as nações desenvolvidas apresentaram um 

crescimento de 54%, entre as décadas de 1970 a 2000, os países em desenvolvimento 

cresceram de forma mais intensa, 123%, e o desenvolvimento socioeconômico muitas vezes 

não acompanharam, essa explosão demográfica (SIQUEIRA; BOTELHO; COELHO, 2002).   

Retrata-se, na Tabela 1, a evolução do envelhecimento populacional no contexto 

internacional, o seu peso relativo e Índice de Idosos no Brasil, no conjunto dos países mais 

desenvolvidos e menos desenvolvidos e de algumas Regiões selecionadas. Destaca-se a o 

comportamento similar do Brasil, América Latina e Caribe na proporção de idosos e maior 

velocidade do processo de envelhecimento da população brasileira entre os anos de 2000 a 

2050 em comparação com os países já envelhecidos. 
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Tabela 1- População de 65 anos e mais, proporção de idosos e índice de idosos, para o Brasil 

e regiões selecionadas do mundo - 1950-2050 

Brasil e Regiões selecionadas 

do Mundo  
  1950 1975  2000 2025    2050 

População de 65 anos e mais (em mil) Brasil 

Brasil 1.604 4.247 8.709 21.919 42.243 

Países menos desenvolvidos (*)  66.644 118.027 248.221 561.749 1.163.054 

Países mais desenvolvidos
(*)

 64.202 116.029 171.069 253.912 299.249 

América Latina e Caribe  6.178 14.061 28.080 67.472 135.666 

Sudeste Asiático 6.735 10.691 24.371 58.100 177.542 

Europa Ocidental 14.373 23.513 29.151 41.749 46.918 

Proporção de Idosos 

Brasil 3.0 3.9 5.1 10.1 17.8 

Países menos desenvolvidos
(*)

 3,9 3,9 5,1 8,5 15,0 

Países mais desenvolvidos
(*)

 7,9 10,7 14,4 20,9 25,9 

América Latina e Caribe 3,7 4,4 5,4 9,7 16,8 

Sudeste Asiático 3,7 3,3 4,7 8,5 22,6 

Europa Ocidental 10,2 13,9 15,9 22,7 27,5 

Índice de Idosos 

Brasil 7,2 9,7 18,1 46,8 92,9 

América Latina e Caribe 9,2 10,6 17,2 41,1 83,7 

Países menos desenvolvidos
(*)

 10,3 9,4 15,7 34,1 73,9 

Países mais desenvolvidos
(*)

 28,9 44,2 79,1 133,1 169,3 

Sudeste Asiático 9,4 7,7 15,0 37,0 115,3 

Europa Ocidental 43,8 61,0 93,5 152,3 185,8 

  Fonte: Extraído por United Nations, 1999.  In: MOREIRA, 2002. 

 

Dentre as profundas transformações históricas e sociais, levando a sociedade brasileira 

a atravessar mudanças no quadro epidemiológico, estão à diminuição da carga de doenças 

infecciosas e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL, 2006, 2007, 2008; 

WHO, 2005). Nos países desenvolvidos, ela também foi marcada pela revolução industrial, 

com a queda da mortalidade infantil por doenças infecciosas e parasitárias e, posteriormente, 

melhorias das condições médico sanitárias; desenvolvimento agrícola, comercial e industrial; 

avanços da medicina, saneamento do meio, com implantação de rede de esgotos com 

purificação e cloração da água, entre outros (VERMELHO; MONTEIRO, 2006). Nos países 

subdesenvolvidos isso ocorre apenas em meados do século XX, quando foi possível prevenir 

e tratar principalmente as doenças infecciosas.  

Em 1940, quase a metade dos óbitos no Brasil se devia às doenças transmissíveis; em 

2009, observa-se a brusca mudança no quadro da mortalidade: 37,71% dos óbitos deveram-se 

às doenças do aparelho circulatório, 17,11 % às neoplasias e só 3,06 % às doenças 
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transmissíveis. No entanto, as diferenças regionais são substanciais, e a predominância de 

óbitos em maiores de sessenta anos, por doenças cronicodegenerativas, é um consenso. 

É complexo determinar o período em que alguns fatores contribuíram para o aumento 

da longevidade. Dentre eles estão o início da Saúde Pública em 1800, os conceitos da nutrição 

em 1900, a descoberta dos antibióticos em 1940, a criação das unidades de terapia intensiva e 

das vacinas (1950), o conceito da mudança de estilo de vida, o advento do anticoncepcional e 

o acesso a programas de saúde em 1960, os movimentos feministas, a redução do 

analfabetismo, entre outros já analisado (FREITAS, 2004). Neste contexto, o aumento da 

longevidade decorre também de três pontos fundamentais: da redução da mortalidade geral e, 

em especial, da infantil; da diminuição das taxas de fecundidade, e do aumento da expectativa 

de vida (VERAS, 2009).  

A longevidade e maior expectativa de vida estão associadas ao estilo de vida das 

pessoas, à obesidade, o estresse, ao sedentarismo e ao tabagismo, ao excesso de álcool, à dieta 

não saudável, implicando indiretamente mais da metade dos óbitos de idosos (PASCHOAL, 

2007). Esses fatores enunciam que o meio ambiente é responsável por 20%; a herança 

genética, por 17 %, e a falta de assistência médica, somente por 10%. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a população mundial atingiu, em 

31 de outubro de 2011, sete bilhões de habitantes e, atualmente, há 893 milhões de pessoas 

com mais de sessenta anos no mundo. Estimativa desse mesmo órgão indica que, até a metade 

deste século, a quantidade de idosos vai praticamente triplicar, chegando a 2,4 bilhões de 

idosos (GRAGNOLATI, 2011). As principais explicações para os altos e baixos níveis de 

mortalidade na transição demográfica nas últimas décadas se devem à melhoria do padrão de 

vida da população em decorrência do desenvolvimento industrial, ao avanço na medicina, nos 

programas de saúde pública, e o acesso ao saneamento básico e à melhoria da higiene pessoal.  

Em todo o mundo, projeta-se para o ano de 2025, um bilhão e duzentos milhões de 

pessoas com idade superior a sessenta anos. Nesse mesmo período, a OMS estima que, no 

Brasil, haverá 32 milhões de idosos, o que levará o país a ocupar a sexta posição entre os 

países mais envelhecidos do mundo (FREITAS, 2004; LAURENTI; MELLO-JORGE; 

GOTLIEB, 2004). Estima-se que, nos países desenvolvidos, a porcentagem de pessoas acima 

de 65 anos subirá de 17,5% para 36,3%, até 2050 e, nos países em desenvolvimento, a 

estimativa para o mesmo ano, é que 80% dos dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou 

mais vivam em nações de média e baixa renda (WHO, 2005).  

 Atualmente, uma pessoa em cada nove tem mais de sessenta anos; em 2050, será uma 

em cada cinco. A população mundial cresce a um ritmo de 1,2% ao ano, e os idosos, 2,6%. 
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Ou seja, há mais gente envelhecendo do que nascendo. O decréscimo nas taxas de natalidade 

significa que haverá menos trabalhadores ativos, para pagar por mais aposentadorias, gerando 

grandes problemas na previdência (MENDONÇA, 2011). 

Em 2010, foi constatada a tendência do alargamento do topo da pirâmide etária e 

observado que o crescimento absoluto da população do Brasil, nestes últimos dez anos, se deu 

principalmente em função da participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era 

de 4,8%, em 1991; passando a 5,9%, em 2000 e chegando a 7,4, em 2010. A conclusão do 

Censo (2010) é que, na última década, diminuiu o número de crianças no Brasil, e aumentou o 

contingente de idosos com 65 anos ou mais (IBGE, 2010b). 

Apesar da fantástica conquista da ampliação do tempo de vida, o envelhecimento traz 

desafios, tais como, a população envelhece de forma exponencial, intensificam-se o padrão 

das doenças crônicas, custos crescentes e ainda há o modelo assistencial anacrônico e 

inadequado de saúde no Brasil além da questão da previdência (VERAS, 2009).  

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) são as principais fontes da carga 

de doença no Brasil, principalmente nos idosos (acidente vascular cerebral, infarto, 

hipertensão arterial, doenças respiratórias crônicas, diabetes, neoplasias e outras, inclusive 

doenças renais). Elas crescem na população idosa 75,5% (69,3% entre os homens e 80,2% 

entre as mulheres). (IBGE, 2009a). 

No contexto mundial, as DCNTs correspondem a 63% dos óbitos em 2008. A maioria 

dos óbitos inclui fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo nocivo de bebida 

alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada (BRASIL, 2011). 

As DCNTs e agravos provocados por fatores externos (acidentes e violências) são 

chamados de Doenças e os Agravos Não Transmissíveis (DANTs). As DANTs são 

responsáveis por cerca de dois terços da carga de doenças no Brasil. As doenças 

cardiovasculares, o câncer, as causas externas e o diabetes representam 55,2% do total de 

causas de óbito (OLIVEIRA-CAMPOS; CERQUEIRA; RODRIGUES NETO, 2011).  

No estudo de Virtuoso Júnior (2008), as doenças mais referidas pelas idosas 

entrevistadas no Brasil foram agrupadas conforme a Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), sendo as relativas ao aparelho circulatório 75%, sistema osteomuscular 72,6%, 

doenças dos olhos 54,3%, ouvidos 41,8% e metabólicas 22,6%. 

Esta tendência irá evoluir nas próximas décadas, com a previsão de que, em 2020, este 

número será de aproximadamente 78% dos casos notificados (NERI, 2007). A OMS acredita 



26 

 

que a melhor forma de se garantir uma boa saúde para as futuras gerações de idosos é por 

meio da prevenção de doenças e promoção da saúde, durante todas as fases da vida. 

Devido ao significativo aumento das doenças crônicas, existe a necessidade da 

preparação e adequação dos serviços básicos de saúde, visando a uma melhor estruturação, 

formação e qualificação profissional para o atendimento dessa nova demanda. Além disso, vê-

se como primordial a implantação de políticas públicas e programas destinados a minimizar 

essas doenças.  

Todos os países têm de estar preparados para enfrentar as consequências da evolução 

demográfica. Lidar com a crescente carga de doenças crônicas requer a promoção da saúde e 

prevenção de doenças e intervenções em nível da comunidade, bem como a doença dentro de 

suas estratégias de gestão e sistema de cuidados de saúde
1
 (PHC, 2008).  

Com isso, muda o cenário de mortalidade do Brasil, passando para um quadro de 

enfermidades complexas e onerosas, caracterizado por doenças crônicas e múltiplas que 

perduram por anos, necessitando de cuidados constantes, medicação contínua, exames 

periódicos e transformação de uma situação em que predomina a mortalidade, para outra na 

qual a morbidade é dominante (VERAS, 2009). 

O declínio das taxas de fecundidade e natalidade e a redução da mortalidade 

contribuíram para que o Estado da Paraíba, um dos estados menos favorecidos do Brasil, 

chegasse ao alto nível de idosos de que dispõe atualmente. Além de que muitos jovens do 

Estado da Paraíba migraram para os grandes centros das cidades em busca de melhores 

empregos, aumentando a proporção de idosos no nosso estado, como em outros 

(PASCHOAL, 2007). 

 

2.2 Envelhecimento  

Os termos envelhecimento (processo), velhice (última fase do ciclo da vida) e idoso 

(resultado final) são palavras com significados distintos, porém com componentes 

internamente relacionados que aparentam ser sinônimas para grande parte da população e que 

por isso devem ser devidamente conceituadas para que haja o correto entendimento 

(PAPALÉO NETTO, 2007). 

                                                           
1
 All countries need to be prepared to address the consequences of demographic trends. Dealing with the 

increasing burden of chronic diseases requires health promotion and disease prevention intervention at 

community level as well as disease management strategies within their health care system. (PHC, 2008, p.1) 
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Esses conceitos trazem à tona a discussão do que é ser idoso. Segundo a Organização 

de Saúde (OMS) e convenções sociodemográficas atuais, nos países em desenvolvimento, 

idosos (terceira idade) são as pessoas de sessenta anos e mais, e, nas nações desenvolvidas, 

são aqueles que detêm o limite de idade a partir de 65 anos (NERI, 2008). Este é o critério 

cronológico adotado na maioria das instituições que procuram fornecer aos idosos atenção à 

saúde biopsicosocial, inclusive o Departamento de Informática do SUS – DATA SUS do 

Ministério da Saúde. Sob os aspectos legais, a idade limite que considera idoso no Brasil é 65 

anos (PAPALÉO NETTO, 2007).  

O IBGE também considera, para estudos demográficos, o limite da condição de 

velhice a pessoa de sessenta anos ou mais e apresenta o grupo das faixas etárias referente à 

população residente projetada: 60 – 64; 65 – 69; 70 – 79; 80 anos e mais. Apresenta também 

outro consolidado as faixas etárias 60 - 69; 70 - 79; 80 anos e mais. 

Neste estudo, adotar-se-á idoso o sujeito com sessenta anos e mais de idade, conforme 

a OMS (IBGE, 2010d; SALES FILHO, 2011).  

O grupo de idosos denominado de “mais idosos, muito idosos ou idosos em velhice 

avançada” estão na faixa etária de oitenta anos ou mais de idade.  O aumento da longevidade 

e da qualidade de vida, principalmente nos países desenvolvidos, levou à existência da quarta 

idade, para essa faixa etária (BRASIL, 2006). De acordo com a sinopse dos resultados do 

Censo 2010, realizado pelo IBGE no Brasil há 24.236 pessoas com mais de cem anos (IBGE, 

2010b). 

O envelhecimento é um evento individualizado e marcado pelos padrões sócio- 

culturais de uma época e depende da complexa interação de fatores físicos, econômicos e 

culturais. Portanto, o idoso sofre modificações biológicas, fisiológicas, cognitivas, patológicas 

e socioeconômicas, necessitando, portanto, de atenção especial e integral. 

Segundo Papaléo Netto (2002), essas alterações são mudanças naturais decorrentes do 

próprio processo de vida que têm, como ciclo, nascimento, crescimento, amadurecimento, 

envelhecimento e morte. É importante lembrar que estas transformações são gerais, porém 

têm suas peculiaridades em concordância com características genéticas e com o estilo de vida 

de cada um.   

A Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como  

Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os 

membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de 

fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua 

possibilidade de morte. (OPAS, 2006, p.8). 
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Envelhecer não significa ficar doente, embora os idosos apresentem alterações 

fisiológicas que tornem seu organismo mais vulnerável às doenças. O envelhecimento dito 

normal pode ser dividido em envelhecimento comum, no qual fatores extrínsecos ao 

envelhecimento normal intensificam os efeitos desse processo natural; envelhecimento bem-

sucedido em que não consideram a velhice e o envelhecimento sinônimo de doença e 

incapacidade funcional, e envelhecimento ativo que otimiza a qualidade de vida à medida que 

as pessoas envelhecem (ALBUQUERQUE, 2008; OPAS, 2003; PAPALÉO NETTO, 2007).                       

Visando assegurar os direitos sociais dos maiores de sessenta anos, o Ministério de 

Saúde criou, em 1994, através da Lei 8.842, a Política Nacional do Idoso, regulamentada pelo 

Decreto 1.948/96, incluindo a saúde do idoso como item prioritário na agenda de saúde da 

pessoa idosa, buscando atenção integral à saúde desta população, enfatizando o 

envelhecimento saudável e ativo, que tem entre as suas medidas a realização de ações 

motivadoras ao abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo, em todos os níveis de 

atenção, de forma a aumentar a expectativa de vida saudável e a qualidade de vida na velhice 

(ALBUQUERQUE, 2008; BRASIL, 2008; WHO, 2005; VERAS, 2009). 

 

2.3 Sistema de Informação sobre Mortalidade 

 

Estudos apontam que os bancos de dados do sistema de informação em saúde no 

Brasil, apesar de suas limitações, é de grande relevância em saúde pública, pois as estatísticas 

de mortalidade são utilizadas para analisar as condições de saúde de uma população, 

identificar grupos de risco, podendo ser empregados rotineiramente na pesquisa científica no 

campo da saúde pública, na investigação epidemiológica, promoção, planejamento, 

implantação de programas de saúde pública e avaliação da eficácia dos mesmos 

(VERMELHO; COSTA; KATE, 2006; SOUZA, 2011). 

O Ministério da Saúde, visando implantar um Sistema de Vigilância Epidemiológica 

em nível nacional para melhorar a cobertura, qualidade e oportunidade dos dados de 

mortalidade e permitir conhecer o perfil epidemiológico da mortalidade em todo o país, 

desenvolveu e implantou, em 1975/76, o Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde (SIM/MS), cuja série estatística foi iniciada e disponibilizada a partir de 

1979 com livre acesso à obtenção dos dados que, além de processar dados para o volume de 

óbitos ocorridos para as Unidades de Federação (UF) do país, seja estadual ou municipal, 

especifica o tipo de causa de morte (LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2007; 

VERMELHO; COSTA; KATE, 2006; PAES, 2005). 
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O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi concebido para suprir as falhas 

do Sistema do Registro Civil. Ele é obtido a partir das declarações de óbito coletadas pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde (LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2007). 

A implementação do SIM é realizada com apoio do Centro Brasileiro de Classificação 

de Doenças (SDCD), que atua como referência nacional para informações sobre mortalidade e 

disponibilizado através do Departamento de Informática do SUS (DATA SUS) que congrega 

o Banco de Dados do Sistema de Saúde do SUS. O Departamento de Informática do SUS 

disponibiliza as informações em disco compacto (CD ROM) e via internet, tanto para 

download como para tabulações (RIPSA, 2008). 

Os óbitos registrados no Banco de Dados do SIM se encontram categorizados através 

das causas de morte, fundamentadas de acordo com a Classificação Internacional das Doenças 

- CID. Esses dados foram categorizados segundo a Nona Revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-9) no período de 1979 a 1995 e, a partir desta data, é utilizada 

para o registro das causas do óbito a Décima Revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). (PAES, 2007). 

Segundo perguntas e respostas do DATA SUS 2011, no suporte do usuário (FAQS), a 

estrutura da CID-10, apesar de parecida com a da CID-9, apresenta diferenças de eixos de 

classificação bastante significativas, principalmente referentes às causas básicas.  

Na década de 1980, grande parte das informações do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade foi processada, pelo Ministério da Saúde e graças a um novo software, a partir de 

1990, em diante, foi possível a descentralização do SIM para as Secretarias de Saúde. Nove 

anos depois, foi implantado um novo software do SIM-SIM para Windows desenvolvido pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATA SUS), procurando diminuir as inconsistências 

nas bases dos dados (VERMELHO; COSTA; KATE, 2006).  

Nesse mesmo propósito, em 1994, foi desenvolvido o Sistema de Seleção de Causa 

Básica- SCB, pelo Centro Brasileiro de Classificação de Doenças em conjunto com o 

DATASUS/Ministério da Saúde, objetivando uniformizar o trabalho desenvolvido para 

seleção eletrônica da causa básica da morte e facilitar o processo de descentralização do SIM 

para as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) (VERMELHO; COSTA; KATE, 2006; 

BRASIL, 2004). Apesar de conter algumas falhas, esse sistema representa a possibilidade de 

uma boa codificação da causa da morte, além de assegurar a comparabilidade dos seus dados, 

em todo o País (LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2004). 
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2.3.1 Declaração de Óbito 

O formulário oficial e obrigatório de registro da morte no Brasil é a Declaração de 

Óbito-DO, utilizado até os dias de hoje. Ele é impresso em três vias pré-numeradas 

sequencialmente e distribuídas às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias 

Municipais de Saúde, que as repassam aos estabelecimentos de saúde, Institutos Médicos 

Legais, Serviços de Verificação de Óbitos, médicos e cartórios (VERMELHO; COSTA; 

KATE, 2006). 

Declaração e Atestado de Óbito são termos usados como sinônimos e a Certidão de 

Óbito se refere ao documento jurídico fornecido pelo Registro Civil, após o registro do óbito 

(SOUZA, 2011).  

Para entendimento do Registro do Óbito na DO, é preciso esclarecer alguns conceitos 

apresentados no quadro 1. 

Quadro1- Conceitos relativos à Mortalidade 

Óbito Desaparecimento permanente de todo sinal de vida, em um momento qualquer 

depois do nascimento, sem possibilidade de ressuscitação. 

Causas de 

morte 

Doenças, estados mórbidos ou lesões que produziram a morte, ou que 

contribuíram para ela, e as circunstâncias do acidente ou da violência que produziu 

essas lesões. 

 

Causa Básica de 

Morte 

A doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que 

conduziram diretamente a morte; ou as circunstâncias do acidente ou violência que 

produziu a lesão fatal. São as afecções determinantes da cadeia de eventos que 

levou o paciente à morte, entretanto só deve conter uma causa de óbito no 

atestado. É também chamada de causa específica de morte. 

Óbito por causa 

natural 

Cuja causa básica é uma doença ou um estado mórbido. O óbito natural pode ser 

com assistência médica ou sem assistência médica. Os óbitos naturais são 

codificados em todos os capítulos do CID 10, exceto XIX e XX. 

Óbito por causa 

externa 

Óbitos que decorrem de uma lesão provocada por violência (homicídio, suicídio, 

acidente ou morte suspeita), qualquer que seja o tempo decorrido entre o evento 

lesivo e o óbito. Refere-se no CID 10 ao capítulo XIX para as lesões e XX para os 

eventos por causas externas, são os óbitos de causas não naturais. 

Óbito sem 

assistência 

médica 

Óbito que sobrevém em paciente que não teve assistência médica durante a doença 

que o levou à morte. Ela está incluída no capítulo das causas mal definidas, 

classificada na categoria R 98. 

Óbitos por 

causa mal 

definida 

Quando não declarado as causas do óbito. No CID-10 refere ao capítulo XVIII - 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 

classificados em outra parte. As imprecisões na declaração da “causa da morte” 

condicionam o aumento da proporção de causas mal definidas, comprometendo a 

qualidade do indicador. 

 

Sub-registro de 

óbitos 

Óbitos ocorridos no ano de referência que não foram registrados no próprio ano. 

Fonte: (PAES, 2009; BRASIL, 2009; RIPASA, 2008; VERMELHO; COSTA; KATE, 2006).  
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2.4 Evolução da Mortalidade  

A tendência da mortalidade em idosos na Região das Américas acompanha o 

perfil de mortalidade de quase todos os países, onde as doenças transmissíveis deixaram de 

ser as principais causas de óbitos por essas doença e foram ocupadas pelas doenças do tipo 

crônico- degenerativo. Destacaremos, no Quadro 2, algumas diferenças entre os países e 

subregiões das Américas, de acordo com estudo da Organização PanAmericana da Saúde 

(2007). O Cone Sul é uma sub-região das Américas composta pelos países 

Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai e inclui o Sul e parte do Sudeste do Brasil. 

 

Quadro 2 - Análise da mortalidade em idosos entre os países e sub regiões das Américas 
América do 

Norte 

 

Predominam as mortes causadas por doenças do sistema circulatório (doença 

isquêmica do coração e cerebrovascular) e as neoplasias (pulmão em ambos os 

sexos, mama em mulheres e próstata em homens), ao lado de demência e 

Alzheimer, doenças crônicas das vias respiratórias e diabetes, com perfil 

semelhante em mulheres e homens, com taxas levemente superiores nos homens. 

México 

 

Predominam como principais causas de morte em ambos os sexos a diabetes, a 

doença isquêmica do coração, a doença cerebrovascular e as doenças crônicas das 

vias respiratórias. 

América 

Central 

 

As três primeiras causas para ambos os sexos são a doença isquêmica do coração, 

a doença cerebrovascular e a pneumonia e influenza. Nas mulheres, a quarta causa 

principal de morte é a diabetes, seguida de doença hipertensiva e insuficiência 

cardíaca, enquanto que nos homens, a quarta causa principal de morte são as 

neoplasias malignas da próstata e o pulmão, seguidas de insuficiência cardíaca. 

Caribe não 

latino  

 

As três primeiras causas de morte são as mesmas em ambos os sexos, doença 

isquêmica do coração (17,2%), doença cerebrovascular (14,1%) e diabetes 

(12,5%). As taxas de mortalidade são mais altas nos homens para as duas 

primeiras causas e nas mulheres, para a diabetes. Seguem, em ordem de 

importância, a neoplasia maligna da próstata e a doença hipertensiva nos homens, 

e a doença hipertensiva e a insuficiência cardíaca nas mulheres.  

Área Andina 

 

As duas primeiras causas para ambos os sexos são: doença isquêmica do coração 

(16%) e doença cerebrovascular (9,2%).  Nas mulheres, as causas seguintes são 

diabetes, doença hipertensiva, pneumonia e influenza e doenças crônicas das vias 

respiratórias com 7,3; 5,9; 5,7 e 5,3%, respectivamente e nos homens são as 

doenças crônicas das vias respiratórias (6%), a pneumonia e influenza (5,3%), a 

diabetes (5%) e a doença hipertensiva (4,9%). 

Brasil As três primeiras causas de morte são doença cerebrovascular (14,5%), doença 

isquêmica do coração (12,9%) e as doenças crônicas das vias respiratórias são a 

terceira causa em homens e a quinta em mulheres; a insuficiência cardíaca é a 

quarta em ambos os sexos e a diabetes é a quinta em homens e a terceira em 

mulheres. 

Cone Sul  

 

O perfil da mortalidade na faixa de 60 anos ou mais é semelhante para ambos os 

sexos, sendo as doenças do sistema circulatório as três primeiras causas: 

insuficiência cardíaca, doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular, que 

somam 30% de todas as mortes, seguidas de pneumonia e influenza, com 5,5% das 

mortes. Entre os homens, as causas seguintes de morte são neoplasia maligna do 

pulmão, traquéia e brônquios (4,4%) e diabetes (3,9%). Nas mulheres a quinta 

causa de morte é diabetes (4,4%), seguida de insuficiência respiratória (3,4%). 

Fonte: OPAS, 2007. 
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Sahyoun  et al. (2001) analisaram a tendência da mortalidade em idosos nos Estados 

Unidos da América e observaram que  houve diminuição do câncer no sexo masculino na 

década de 1990 e aumento nas duas últimas décadas. De acordo com o Centers for Disease 

Control and Prevention, as dez principais causas de mortes nesse país em 2007, foram, 

respectivamente, doenças cardíacas, câncer, acidentes vascular cerebral, doenças crônicas 

respiratórias, acidentes, doença de Alzheimer, diabetes, pneumonia, gripes e septicemia 

(RETTNER, 2011). O grupo das doenças crônicas respiratórias inclui o enfisema e a 

brônquite crônica. Ocorreram tendências significativas na mortalidade entre idosos, como a 

diminuição das doenças cardíacas e aterosclerose, em toda faixa etária.  

 Estudo preliminar, em 2010, também nos Estados Unidos da América, constatou o 

ranking das dez principais causas de mortalidade: doenças do coração, neoplasias, doenças 

cerebrovasculares, acidentes (não intencionais), doença de Alzheimer, diabetes mellitus, S. 

Nefrótica, gripe e pneumonia, suicídio (MENDONÇA, 2011). Nesse contexto, retrata-se, na 

Tabela 2 e 3, o cenário da mortalidade no município de João Pessoa, no Estado da Paraíba e 

no Brasil, em 2005 e 2009, com  o ranking e percentual das dez principais causas de óbitos 

em idosos,  por capítulos da CID-10, para fins de comparações, que serão discutidas no estudo 

proposto.  
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Tabela 2- Ranking da distribuição proporcional dos óbitos por capítulos da CID-10, para 

ambos os sexos em idosos, Brasil, Paraíba, João Pessoa, 2005 

                                                                                                                                       

Capítulo CID-10 – Brasil, 2005 Nº óbitos  (%) 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 215360 36,50 

II.  Neoplasias (tumores) 94426 16,00 

X.   Doenças do aparelho respiratório 74537 12,63 

XVIII Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 70240 11,90 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 40125 6,80 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 27018 4,58 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 18474 3,13 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 17581 2,98 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 13641 2,31 

VI.  Doenças do sistema nervoso 9411 1,60 

Capítulo CID-10 – Paraíba, 2005 Nº óbitos (%) 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 4762 19,24 

XVIII Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 2487 10,05 

II.  Neoplasias (tumores) 1583 6,40 

X.   Doenças do aparelho respiratório 1204 4,87 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1152 4,66 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 473 1,91 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 451 1,82 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 248 1,00 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 197 0,80 

VI.  Doenças do sistema nervoso 149 0,60 

Capítulos da CID-10 - João Pessoa, 2005 Nº óbitos  (%) 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 860 41,37 

II.  Neoplasias (tumores) 353 16,98 

X.   Doenças do aparelho respiratório 287 13,80 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 115 5,53 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 78 3,75 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 33 1,59 

VI.  Doenças do sistema nervoso 57 2,74 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 43 2,07 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 20 0,96 

 
Fonte: DATASUS, SES/GORR/SIM – PB, 2012. 
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Tabela 3- Ranking da distribuição proporcional dos óbitos por capítulos da CID-10, para 

ambos os sexos em idosos, Brasil, Paraíba,  João Pessoa, 2009 
                                                                                                                                          

Capítulo CID-10 – Brasil, 2009 Nº óbitos  (%) 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 247640 37,71 

II.  Neoplasias (tumores) 112387 17,11 

X.   Doenças do aparelho respiratório 88237 13,44 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 51581 7,85 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 51564 7,85 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 31543 4,80 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 21437 3,26 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 20081 3,06 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 17172 2,61 

VI.  Doenças do sistema nervoso 15063 2,29 

Capítulo CID-10 – Paraíba, 2009 Nº óbitos  (%) 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 5941 40,42 

II.  Neoplasias (tumores) 1999 13,60 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1760 11,97 

X.   Doenças do aparelho respiratório 1460 9,93 

XVIII Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1329 9,04 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 617 4,20 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 466 3,17 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 292 1,99 

VI.  Doenças do sistema nervoso 272 1,85 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 243 1,65 

Capítulos da CID-10 - João Pessoa, 2009 Nº óbitos  (%) 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 969 39,1 

II.  Neoplasias (tumores) 427 17,2 

X.   Doenças do aparelho respiratório 315 12,7 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 270 10,9 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 115 4,64 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 95 3,84 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 63 2,54 

VI.  Doenças do sistema nervoso 98 3,96 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 56 2,26 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 26 1,05 

 

Fonte: DATASUS, SES/GORR/SIM – PB, 2012.  

 A Tabela 4 apresenta o cenário da mortalidade de idosos distribuídos por faixa etária, 

número de óbitos, número da população e a taxa de mortalidade por mil habitantes, nos anos 

de 2005 e 2009. Elegeram-se esses anos para fins comparativos, pela qualidade dos dados das 

informações e por o DATASUS ainda não apresentar os dados fechados referentes ao ano de 
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2010. Em referência a esse ano, as informações da SES/GORR/SIM contêm os dados mais 

atualizados referentes à Paraíba e a João Pessoa. 

Tabela 4– Distribuição por faixa etária do número de óbitos, número da população e a taxa de 

mortalidade por mil habitantes, em idosos, no Brasil, na Paraíba e em João Pessoa nos anos de 

2005 e 2009 
                                                                                                                                      

Local Ano           Faixa Etária Total de Óbitos População Taxa por 1000 

Brasil 2005 60 – 69 160.659 9.000.626 17,8 

  70 – 79 203.906 4.953.884 41,2 

  80 + 225.450 2.001.069 112,7 

Paraíba 2005 60 – 69 2.861 183.412 15,59 

  70 – 79 3.875 120.062 32,27 

  80 + 6.215 59.796 103,93 

João Pessoa 2005 60 – 69 528 29.040 18,2 

  70 – 79 667 16.901 39,5 

  80 + 922 7.849 117,5 

Brasil 2009 60 – 69 173.836 11.349.929 15,31 

  70 – 79 223.566 6.305.085 35,45 

  80 + 273.044 2.935.585 93,01 

Paraíba 2009 60 – 69 3.191 231.108 13,80 

  70 – 79 4.308 140.420 30,69 

  80 + 7.199 79.857 90,14 

João Pessoa 2009 60 – 69 619 41.100 15,1 

  70 – 79 781 22.020 35,5 

  80 + 1.264 11.515 109,8 

Fonte: DATA SUS; SES/GORR/SIM, 2012.  
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1 Caracterização do Estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo de análise de série temporal dos óbitos em idosos, 

retrospectivo, com coleta de dados secundários do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM). A abordagem será quantitativa, descrevendo e estabelecendo correlações matemática e 

causais entre o fenômeno da tendência da mortalidade em idosos.  

 

3.1.1 Série Temporal 

 

Segundo Latorre e Cardoso (2001), série temporal, também denominada série 

histórica, é uma sequência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um 

período específico. Portanto, uma série de tempo é simplesmente uma sequência de números 

coletados em intervalos regulares durante um período de tempo. Geralmente requer que os 

dados tenham intervalos igualmente espaçados, décadas a décadas, ano a ano, mês a mês, 

semana a semana, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, etc. 

 Vieira Neto (2004) emprega outras denominações para série histórica e temporais, tais 

como; séries evolutiva, cronológica ou marcha e a identifica pelo caráter variável do fator 

cronológico, cujo local e espécie (fenômeno) são elementos fixos, tendo a época como 

elemento variável. 

 Por sua vez, ao descrever os fenômenos compreendidos nas variações ocorridas nos 

indicadores do processo saúde-doença na comunidade, em cada momento e lugar, enfoca-se 

principalmente o padrão do comportamento das doenças, em amplos períodos, pelo 

levantamento de séries históricas com o objetivo de caracterizar as tendências do fenômeno. 

A literatura epidemiológica utiliza alguns termos para designar as variações temporais 

de indicadores de saúde: tendência secular, mudança secular, aceleração secular, variação 

secular, mudança temporal entre outras. Entretanto ocorre uma predominância do termo 

“tendência secular” para os epidemiologistas (FRANÇA JÚNIOR; MONTEIRO, 2000).  

Rouquayrol e Barreto (2006) definem tendência secular do evento a observação da 

mortalidade por causa, incidência de doença ou qualquer outro evento epidemiológico, 

quando observados num período suficiente longo de anos, podendo haver aumento, 

diminuição ou consistência de suas taxas, em função do período de tempo considerado. 
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Os autores supracitados alertam sobre o fato de que a análise de tendência deve ser 

feita com algumas ressalvas, pois, em alguns casos, pode apresentar uma tendência aquém da 

realidade, decorrente do sub-registro e inúmeros óbitos com causa mal definidas. Mais de um 

modelo de série temporal pode descrever um mesmo fenômeno, haja vista que cada 

pesquisador tem a liberdade de modelar o fenômeno, seguindo a metodologia que julgar mais 

adequada. Porém é importante selecionar modelos, baseando-se em princípios científicos 

(BURNHAM ; ANDERSON, 2004 ). 

Para Latorre e Cardoso (2001), ao analisar uma série temporal, deve-se utilizar um 

conjunto de técnicas estatísticas disponíveis que, dependendo do modelo definido ou estimado 

para a série, podem-se seguir algumas etapas: modelar o fenômeno estudado, descrever o 

comportamento da série, fazer estimativas e avaliar quais os fatores que influenciaram o 

comportamento da série. Entre as técnicas de analise de tendências, pode utilizar os modelos 

de regressão polinomial baseados no ajuste de uma função polinomial do tempo e os modelos 

autorregressivos (AR), com análise do comportamento da série ao redor de um ponto, 

estimando a tendência naquele ponto. 

A maioria dos métodos de precisão de séries temporais é baseada na superposição de 

que as observações passadas contêm todas as informações sobre o padrão de comportamento 

da série e no inter-relacionamento entre essas observações.  

Emiliano et al. (2009, p.1) definem os critérios de seleção de modelos de série 

temporal e argumenta: 

 

Um modelo é a representação simplificada de algum problema ou situação da vida 

real destinado a ilustrar certos aspectos do problema sem se ater a todos os detalhes. 

Não raro, mais de um modelo pode descrever um mesmo fenômeno, haja vista que 

cada pesquisador tem a liberdade de modelar o fenômeno, seguindo a metodologia 

que julgar mais adequada. [...] Ao selecionarmos modelos, é preciso ter em mente 

que não existem modelos verdadeiros. Há apenas modelos aproximados da realidade 

que causam perda de informações. Deste modo, é necessário fazer a seleção do 

“melhor” modelo, dentre aqueles que foram ajustados, para explicar o fenômeno sob 

estudo.  

  

 

O melhor modelo é o que tem critério de informação e medida de erro calculado com o 

valor mínimo (EHLERS, 2007). A seguir serão apresentados alguns critérios de seleção de 

modelos que mostrem quais modelos descrevem melhor a dinâmica de uma série temporal e 

envolva o mínimo de parâmetros possíveis a serem estimados. 

   

 



38 

 

3.1.2 Critérios de informação de Akaike (AIC) 

 

 É utilizado um critério de informação de Akaike (AIC) para um determinado modelo 

onde N= tamanho da amostra, número de observações; K= o número livre de parâmetro para 

ser estimado e l = o valor maximizado da probabilidade da função para o modelo estimado e 

verifica qual modelo tem um menor valor e AIC. Este será considerado o modelo de melhor 

ajuste. 

 Segundo Morettin e Toloi (2006), dependendo dos valores de K e l, muitos modelos 

precisam ser ajustados a fim de obter o menor AIC. Existem outros critérios que são 

basicamente modificações do AIC. 

 

3.1.3 Critérios de informação Bayesiana  

 

 Desenvolvido em 1978 por Schwarz e Akaike, o critério de informação bayesiano, 

BIC, utiliza ln= logaritmo neoperiano; N= tamanho da amostra, número de observações; K= o 

número livre de parâmetro para ser estimado; l = o valor maximizado da probabilidade da 

função para o modelo estimado; α  = desvio padrão. 

  Segundo Ehlers (2007), estas medidas não têm significado quando olhadas 

individualmente, ou seja, considerando apenas um único modelo. O critério de escolha é 

definido como a estatística que maximiza a probabilidade de se identificar o verdadeiro 

modelo dentre os avaliados. O modelo com menor BIC é considerado o de melhor ajuste. 

 

3.1.4 Critérios de Previsão 

 

Para decidir sobre qual modelo de previsão será utilizado para a representação da série 

temporal em estudo, faz-se necessário utilizar algumas medidas de erro, cuja finalidade é 

encontrar o modelo que melhor atenda aos resultados esperados do estudo. Podem-se citar 

alguns: erro total (ET), erro percentual médio (EPM), erro quadrático médio (EQM), erro 

absoluto médio (EAM), raiz do erro médio quadrático (REQM), erro percentual médio 

absoluto (EPMA), entre outros. 

Uma série temporal pode ter dois componentes: um, determinístico, e outro 

estocástico. Neste trabalho, optou-se pela série temporal estocástica (controlada por leis 

probabilística), uma vez que utiliza uma variável aleatória e o modelo de Box e Jenkins 

também conhecido como modelo ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Trata 
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de uma generalização do modelo ARMA (Modelo auto-regressivo de média móvel) 

(EHLERS, 2007).  

A análise de séries de tempo, segundo a metodologia de Box e Jenkins (sistematizado 

em 1976), tem como objetivo principal a realização de previsão. Essa metodologia permite 

que valores futuros de uma série sejam previstos, tomando por base apenas seus valores 

presentes e passados (EHLERS, 2009). 

Segundo Fava (2000, p.238 ), “os modelos ARIMA resultam da combinação de três 

componentes denominados “filtros”: o componente autorregressivo (AR), o filtro de 

integração (I) e a componente de médias móveis (MA)”. Utiliza-se o termo média móvel, pois 

à medida que acrescentamos uma nova observação na série, recalcula-se a média das 

observações e, em seguida, inclui-se esta nova observação na série e despreza-se a observação 

mais antiga. Uma série pode ser modelada por esses três filtros ou apenas por um subconjunto 

deles, resultando em vários modelos. O modelo ARIMA possui três parâmetros, ARIMA (p, 

d, q): 

 [1] p = é o número de termos auto-regressivos; 

                                     [2] d = é o número de diferenças; 

[3] q = é o número de termos da média móvel. 

 

O primeiro parâmetro a ser identificado é o grau de diferenciação d, necessário à 

estabilização dos dados. Isto é feito através de um diagrama da função de autocorrelação.  

Posteriormente, realiza-se o teste de Dickey-Fuller para ver se a série é estacionária. Se p-

valor é menor que α 0,05 rejeita-se a hipótese nula, ou seja, a série é estacionária 

(MORETTIN; TOLOI, 2006). 

 

A série temporal possui três importantes componentes:  

1º-variações sazonais, quando padrões cíclicos de variação se repetem em intervalos 

relativamente constantes de tempo; 

2º- a característica cíclica,quando a série exibe variações ascendentes e descendentes, 

porém, em intervalos não regulares de tempo;  

3º- tendência ocorre quando a série apresenta comportamento ascendente ou 

descendente por um longo período de tempo. 
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Para melhor entender a metodologia que Box e Jenkins desenvolveram para analisar o 

comportamento de variáveis através de Séries de Tempo, Gujarati (2004) e Ehlers (2009), 

assim as resumiram em quatro etapas: 

Primeira Etapa – Identificação do modelo: descobrir os valores apropriados de p, d e q. 

A regra básica consiste em selecionar o modelo cujo critério de informação calculado seja 

mínimo); 

Segunda Etapa – Estimativa dos parâmetros: estimar os parâmetros dos termos 

autorregressivo e de média móvel incluídos no modelo. Às vezes, esse cálculo pode ser feito 

com os mínimos quadrados simples, mas, às vezes, tem-se de recorrer a métodos de 

estimativa não linear (no parâmetro);  

Terceira Etapa - Checagem de diagnóstico: depois de escolher um modelo ARIMA em 

particular e estimar seus parâmetros, verifica-se se o modelo escolhido é adequado e se ajusta 

aos dados razoavelmente bem, pois é possível que outro modelo ARIMA possa desempenhar 

o mesmo papel. É necessário considerável habilidade para escolher o modelo ARIMA correto. 

Um teste simples do modelo escolhido é ver se os resíduos estimados desse modelo são ruídos 

branco, ou seja, se é um modelo que possui variação que não pode ser explicada pelas 

características demonstradas. Se são, pode-se aceitar o ajuste específico; se não são, deve-se 

começar tudo de novamente;  

Quarta Etapa 4 - Previsão: agora sim, podem ser feitas as previsões.  

O modelo Box e Jenkins é mais complexo e gera precisões mais robustas da série temporal, 

porém são necessárias em torno de 50 observações para o desenvolvimento de um modelo 

aceitável. 

O modelo Holt-Winters é um modelo de previsão, a qual ocorre a suavização para as 

séries temporais que apresentam tendência, sazonalidade, ou ambas. Este modelo é mais 

simples e não necessita de um tempo grande de observações. Ele pode ser aditivo quando as 

flutuações são mais ou menos constantes ou multiplicativo quando, dependendo da série, há 

uma variação no tamanho das flutuações sazonais. Ele utiliza para os critérios de previsão as 

medidas de erros (MORETTIN; TOLOI, 2006).  

Foram estimadas as previsões futuras das principais causas de óbito em idosos do 

município de João Pessoa. Os dados que foram utilizados para a previsão contemplam 

informações mensais entre os anos de 1999 e 2011 com exceção do último mês deste ano. As 

previsões começaram de dezembro de 2011 e vão a dezembro de 2015. Foram utilizados 

dados preliminares do ano de 2011, objetivando melhorar a qualidade dos dados das 
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estimativas. Os dados desse ano foram utilizados até o mês de novembro, pois a informação 

de óbitos informados no mês de dezembro está bastante incipiente e muito aquém da 

realidade. Para o DATASUS, os anos de 2010 e 2011 ainda não foram fechados, além de que 

existe o problema de sub-registro nas informações em geral.  

Depois de separados os dados iniciais das séries, foi observado o gráfico da tendência 

de crescimento das séries. As séries foram decompostas em tendência e sazonalidade. Se elas 

apresentaram tendência de crescimento, tirou-se essa tendência e verificou-se se a série é 

estacionária através do teste de Dickey-Fuller – Se p-valor apresentou menor que α 0,05, 

rejeitou-se a hipótese nula, ou seja, a série é estacionária; então, ajusta-se a série, 

considerando a sazonalidade se houver. Observa-se os dados têm uma diferença entre si e 

quais modelos tiveram os menores erros, o menor AIC e BIC, elegendo qual modelo fará a 

previsão. 

 

 

3.2 Local e Período 

 

O estudo foi realizado no município de João Pessoa, macrorregião do Estado da 

Paraíba, PB-Brasil, onde foram coletadas as informações de óbitos em idosos no período de 

1999 a 2010. A área territorial do município é de 211,5 km², segundo informações do Censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010a). A Figura 1 apresenta a localização 

do estado da Paraíba-Brasil e a sua capital João Pessoa. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da cidade de João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, PB, 

2009 

 

Fonte: ALVES, 2010. 
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A princípio, procuramos iniciar o presente estudo com a série temporal em 1980 ou 

1990, porém fomos desencorajados pela indisponibilidade dos dados nesse período (1980), 

pela baixa qualidade dos dados disponíveis e diferenças significativas do CID 9, com o CID 

10, o que poderia comprometer o resultado final. Dessa forma, também elegemos o período de 

1999 a 2010 por tratar-se do ano da implantação de um novo software do SIM do DATA 

SUS, cujo objetivo era a compatibilização, uniformização dos indicadores e melhor cobertura 

dos óbitos.  

Os desafios do estudo relacionam-se à fragilidade dos dados do Sistema de Informação 

de Mortalidade do DATA SUS, pelo número elevado de subregistro de óbitos, que alimentam 

esse banco de dados, baixa produção científica de séries temporais de mortalidade em idosos. 

Além da precariedade dos dados das Secretarias de Saúde do Estado e Município em relação 

ao perfil socioeconômico e demográfico da população idosa no município de João Pessoa no 

período estudado e a falta de análises epidemiológicas uniformes com o mesmo período e 

variáveis analisadas. 

Os dados da Gerência Operacional de Resposta Rápida da Secretaria de Saúde da 

Paraíba (2010) evidenciam que o município de João Pessoa passou de 584.029 habitantes em 

1999 para 660.798 habitantes em 2005 e para 733.154 habitantes em 2010. A tendência linear 

crescente da população residente do município de João Pessoa, do período de 1999 a 2010, é 

observada no Gráfico 1. 

 

                           Gráfico 1 - População residente João Pessoa, 1999-2010 

 

                               Fonte: SES/GORR/SIM - PB, 2012. 

 

 

No intuito de retratar a situação sociodemográfica da população idosa no Brasil, na 

Paraíba e em João Pessoa, segundo o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 

Políticas do Idoso - SISAP-Idoso apresentam-se na Tabelas 5 e 6,  os percentuais dos 

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

P
o

p
u

la
çã

o

Anos



43 

 

determinantes da saúde demográfico e socioeconômicos de 2000. Justifica-se a falta dos 

indicadores socioeconômicos em 2010 nessas tabelas, pois, embora já tenham sido publicados 

os dados do Censo neste referido ano, os indicadores socioeconômicos da população idosa 

ainda não foram divulgados. 

João Pessoa é o centro dinâmico da economia paraibana. Teve acréscimo de 12,8% a 

mais de Produto Interno Bruto PIB que o ano anterior, com 30,1 % do PIB da Paraíba, 

representando R$8,6 bilhões, em 2009. Os maiores PIBs de João Pessoa ficaram concentrados 

no Setor Secundário especificamente na Indústria de Transformação e no setor Terciário. 

(IBGE, 2010a; IDEME, 2010). 

 

 

Tabela 5- Determinantes da saúde demográfico do Brasil, da Paraíba e João Pessoa, 2000 e 

2010 

Percentual da população idosa 

Local Ano 2000 Ano 2010 

Brasil 10,15 10,79 

Paraíba 10,88 11,98 

João Pessoa 8,97 10,32 

Índice de envelhecimento da população 

Local Ano 2000 Ano 2010 

Brasil 39,54 41,19 

Paraíba 40,75 43,88 

João Pessoa 37,96 43,30 

Fonte: SISAP, 2012. 
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Tabela 6 - Determinantes da saúde sócio econômicos do Brasil, da Paraíba e João Pessoa, 

2000 e 2010 

Percentual idosos alfabetizados 

Local Ano 2000  

Brasil 64,82  

Paraíba 42,00  

João Pessoa 71,02  

Percentual idosos com rendimento nominal até um salário mínino 

Local Ano 2000  

Brasil 44,11  

Paraíba 64,68  

João Pessoa 38,11  

Percentual idosos economicamente ativos 

Local Ano 2000 Sexo 

Brasil 22,64 
Masculino 37,34 

Feminino 10,63 

Paraíba 24,53 
Masculino 41,18 

Feminino 11,19 

João Pessoa 17,01 
Masculino 29,20 

Feminino 9,33 

Percentual idosos em situação de pobreza 

Local Ano 2000 Sexo 

Brasil 3,83 
Masculino 1,67 

Feminino 0,80 

Paraíba 0,78 
Masculino 1,01 

Feminino 0,59 

João Pessoa 2,55 
Masculino 2,87 

Feminino 2,35 

Fonte: SISAP, 2012. 
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3.3  População  

 

A população corresponde a todos residentes idosos no município de João Pessoa, 

capital da Paraíba, que equivale a 74.635 pessoas com sessenta anos e mais, em 2010 (IBGE, 

2010b). O estudo inclui todos 26.158 óbitos de pessoas com sessenta anos ou mais, por todas 

as causas, que morreram no município, no período de 1999 a 2010. (PARAÍBA, 2012).  

 

3.4 Coleta de dados  

 

 Os dados foram extraídos da base de dados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade – (SIM) da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba correspondente aos 

registros de óbitos em adultos de 60 anos ou mais, segundo local de residência no município 

de João Pessoa no período de 1999 a 2010. A base de dados foi fornecida pela Gerência 

Operacional de Resposta Rápida da Secretaria de Saúde da Paraíba. Os dados apresentavam 

os óbitos ocorridos por todas as causas fornecidas pelo livro de Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10). As informações demográficas da população idosa residente no Estado da 

Paraíba foram obtidas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no 

Departamento de Informática do SUS (DATA SUS). 

 

3.4.1 Passos do Tratamento da Base de Dados 

 

Primeiramente, a base de dados inicial gerada pelo SIM apresentava todas as 

informações de óbitos de pessoas idosas do Estado da Paraíba no período considerado, de 

forma que cada linha do Banco de Dados representava um indivíduo que veio a óbito em um 

dado ano, e a chave primária é dada pelo número da Declaração de Óbito (DO) do indivíduo. 

O Banco de Dados inicialmente gerado apresentava 154.341 mil linhas em formato DBF. 

Depois, foi filtrado o Banco de Dados de óbito em idosos no município de João Pessoa, no 

período de 1999 a 2010, apresentando 27.973 mil linhas.  

Todavia, é mais interessante ter um Banco de Dados que não dependa fortemente de 

um único software. Para tanto, criou-se um programa, utilizando a linguagem estatística do R 

para selecionar as variáveis de interesse da base de dados bruta em formato DBF e codificá-

las em uma linguagem natural, evitando as codificações anteriores. O “R” é um software 

computacional gratuito de código aberto, uma ferramenta muito útil para análise e tratamento 

de dados, permitindo selecionar em um Banco de Dados maior as variáveis que realmente 



46 

 

venham a contribuir de alguma forma ao que se pretende estudar. Com o R, também podemos 

realizar análises estatísticas sofisticadas como análise de regressão, séries temporais, data 

mining, inferências estatísticas, testes de hipóteses, dentre inúmeras outras estatísticas. 

 Os processos realizados no Banco de Dados em formato DBF até a sua decodificação 

devem ser salvos em uma planinha eletrônica em formato xls (Excel) que são resumidos no 

Diagrama 1. 

 

Diagrama 1- Esquema de decodificação do Banco de Dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade em idosos do município de João Pessoa: 1999-2010 

 

            SIM                               DBF 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

Nota: * Conjunto de instrução escrita na linguagem R. Trata-se de um arquivo contendo inúmeros  

comandos reconhecidos para realização de uma tarefa. Nesse caso, os comandos contêm instruções 

para decodificação da base de dados e tratamento destes dados.   

 

A versão do “R” utilizada foi 2.13.1-Win.  

 

3.5 Análise Estatística dos Dados 

 

 I etapa: Análise descritiva 

Leitura dos Dados com o R 

*Um script de comandos foi escrito 

em R. As instruções desse script 

foram executadas em cima do DBF: 

Retiram-se informações de interesse, 

decodificação dos códigos e 

eliminação de informações sigilosas, 

etc. 

 

Base decodificada 

(Excel). 
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 Foi realizada a análise exploratória de dados, comparando os grupos para identificação 

de diferenças significativas e construção de série temporal. Os resultados apresentados estão 

sob a forma de gráfico, figuras e tabelas. 

 As categorias de análise foram sexo, faixa etária, causa da morte, local de residência, 

local de ocorrência, estado civil, raça/cor, grau de instrução, cirurgia, necropsia. Será adotada 

a faixa etária utilizada pelo Ministério da Saúde para idosos: 60-69; 70-79; 80 anos e mais. 

Elegeram-se nesse estudo as medidas de frequências e indicadores de saúde, baseados 

em medidas de mortalidade. As taxas de mortalidade foram multiplicadas por 1.000 hab. em 

todas as faixas etárias. 

 

 II etapa: Análise inferencial  

Utilizou-se o teste estatístico não paramétrico de comparação entre médias: teste de 

Wilcoxon para capítulos da CID 10 e causas básicas para verificar se há diferenciação da 

causa de morte entre os idosos pelos capítulos da CID 10 e causa básica segundo o sexo. 

As séries temporais foram analisadas pelo modelo ARIMA para estimar a mortalidade 

pelos Capítulos do CID 10 das Doenças do Aparelho Circulatório, Neoplasia e Doenças do 

Aparelho Respiratório até dezembro de 2015. 

 

3.6 Aspectos Éticos 

 

  O estudo foi norteado por princípios éticos, diretrizes e normas que regulamentam a 

pesquisa envolvendo seres humanos, oriundos do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

respeitando-as todas as determinações éticas da Resolução 196/96. Foi submetido e aprovado 

em 01 de junho de 2011 pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde da 

Paraíba, sob CAAE- 0003.0.349.000-11e FR426412.  

A Gerência Operacional de Resposta Rápida da Secretaria de Saúde da Paraíba, órgão 

responsável pelo controle de arquivamento, informação e comunicação de dados públicos, 

liberou o Banco de Dados DBC de mortalidade de idosos na Paraíba, no período de 1999 a 

2010. Visto que o presente estudo trata de dados que foram coletados por sistema de 

informação nacional de domínio público, Sistema de Informação de Mortalidade (SIM-DATA 

SUS) justifica-se que não houve necessidade do registro do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido-TCLE. 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados serão apresentados em gráficos e tabelas. Foram analisados 26.158 

óbitos em idosos de 60 anos e mais, do município de João Pessoa no período de 1999-2010. 

Em alguns casos, quando o número de óbitos envolve a variável sexo,consideramos 26.157 o 

total dos óbitos, sendo 12.157 óbitos masculinos e 14.000 femininos, pois, durante a série 

temporal, ocorreu um óbito em 2002 com sexo ignorado. 

 

4.1 Características Descritiva dos Óbitos  

 

As características sociodemográficas dos idosos que morreram na série abordada são 

mostradas na Tabela 7. Quanto ao estado civil, 65,8% dos óbitos estavam entre os casados e 

viúvos. 

A raça indígena chama a atenção pela insignificância (Tabela 8) perante o total de 

óbitos, mas significante por contribuir com o conhecimento dessa população que, em algumas 

regiões, está com ameaça de extinção, revelando que ocorreu maior número de óbitos em 

idosas indígenas e na faixa etária de 60-69 anos. A raça branca sobressai entre os demais 

(41,9%), seguido pela raça parda e óbitos cujo sexo não foi informado. A raça preta (Tabela 7 

e 8) está na 4ª posição com os valores bem aproximados quanto ao sexo e faixa etária, 

enquanto que os óbitos de idosos brancos na faixa etária oitenta anos e mais estão com as 

maiores frequências. 

Os óbitos de idosos possuem um grande percentual de não informados e ignorados, 

quanto ao nível de instrução, 56,8% (Tabela 7) de todos os óbitos. Considerando só aqueles 

cujo grau de instrução foi informado, que totaliza 11.285, correspondendo a 100%, tivemos 

53% de idosos analfabetos funcionais, ou seja, com menos de quatro anos de estudo. Nessa 

mesma perspectiva, idosos com 4-7, 8-11e 12 e mais anos tiveram respectivamente o 

percentual: 20 %, 15 % e 12 % e os idosos considerados sem nenhuma instrução, foram em 

maior número de 31 %. Os óbitos em idade avançada são proporcionalmente iguais entre os 

analfabetos funcionais e com 4-11 anos de estudo (Tabela 8). Os idosos com doze anos e mais 

de estudos obtiveram a mesma proporção de óbitos entre as faixas etárias. 
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Tabela 7- Caracterização dos casos de óbitos quanto às variáveis sociodemográficas, segundo 

o sexo  

                                                                                                 
Variáveis 

Sexo    

Masculino Feminino Total 

n % n % n % 

Estado Civil             

Casado 6815 56,1 2921 20,9 9736 37,2 

Viúvo 1870 15,4 5611 40,1 7481 28,6 

Ig/sem informação 2009 16,5 2573 18,4 4581 17,5 

Solteiro 1145 9,4 2620 18,7 3765 14,4 

Separado 318 2,6 275 2,0 593 2,3 

Total 12157 100,0 14000 100,0 26157 100,0 

                                 

 

Raça/Cor  

  

 

      

  

  

Branco 4743 39,0 6221 44,4 10964 41,9 

Pardos 4369 35,9 4346 31,0 8715 33,3 

Ig/sem informação  2525 20,8 2866 20,5 5391 20,6 

Negro 498 4,1 532 3,8 1030 3,9 

Amarela 18 0,1 28 0,2 46 0,2 

Indígena 4 0,0 7 0,1 11 0,0 

Total 12157 100,0 14000 100,0 26157 100,0 

Grau de Instrução             

Ig/sem informação  6832 56,2 8040 57,4 14872 56,8 

Nenhuma 1446 11,9 2110 15,2 3556 13,6 

1 a 3 1184 9,7 1317 9,4 2501 9,5 

4 a 7 1102 9,1 1242 8,8 2344 9,0 

8 a 11 712 5,9 714 5,1 1426 5,4 

12 e+ 881 7,2 577 4,1 1458 5,7 

Total 12157 100,0 14000 100,0 26157 100,0 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

Nota: Foi excluído nos totais um óbito cujo sexo era ignorado. 
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Tabela 8- Caracterização dos casos de óbitos quanto às variáveis sociodemográficas, segundo 

faixa etária 
                                                                                                                                       

Variáveis 

Faixa Etária     

60-69 70-79 80 e + Total 

n % n % n % n % 

Estado Civil 

        Casado 3288 50,5 3528 42,4 2920 25,8 9736 37,2 

Viúvo 799 12,3 1988 23,9 4694 41,4 7481 28,6 

Ig/sem informação  1094 16,8 1466 17,6 2023 17,8 4583 17,5 

Solteiro 1051 16,1 1132 13,6 1582 14,0 3765 14,4 

Separado jud 277 4,3 200 2,4 116 1,0 593 2,3 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Raça/Cor              

  Branca 2193 33,7 3334 40,1 5437 48,0 10964 41,9 

Parda 2571 39,5 2888 34,7 3256 28,7 8715 33,3 

Ig/sem informação  1404 21,6 1716 20,6 2272 20,0 5392 20,6 

Preta 324 5,0 358 4,3 348 3,1 1030 3,9 

Amarela 12 0,2 15 0,2 19 0,2 46 0,2 

Indígena 5 0,1 3 0,0 3 0,0 11 0,0 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Grau de Instrução             

  Ig/sem informação  3699 56,8 4810 57,9 6359 56,1 14873 56,8 

Nenhuma 707 10,9 1056 12,7 1792 15,8 3556 13,6 

1 a 3 639 9,8 796 9,6 1065 9,4 2501 9,6 

4 a 7 577 8,9 735 8,8 1031 9,1 2344 9,0 

8 a 11 399 6,1 428 5,2 598 5,3 1426 5,5 

12 e+ 487 7,5 484 5,8 486 4,3 1458 5,6 

Total 6508 100,0 8309 100,0 11331 100,0 26158 100,0 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

Quanto à ocorrência de óbitos de idosos no município de João Pessoa (Tabela 9), 

observa-se que, em ambos os sexos, a Instituição Hospitalar foi local predominante para a 

ocorrência do mesmo, seguida pelo domicílio. Nesse local, a faixa etária de oitenta anos ou 

mais, registrou-se maior número de óbitos (Tabela 10). Os óbitos em via pública 

predominaram no sexo masculino (Tabela 9) e na faixa etária mais jovem (Tabela 10).  

A distribuição por sexo nos óbitos com diagnóstico confirmado por cirurgia mostrou 

predominância nos homens com 8,2% em relação às mulheres com 8,1% (Tabela 9). Em 

relação ao total dos óbitos, 44% não informaram ou ignoraram os óbitos por cirurgia e sexo, e 

8,2% tiveram óbitos por cirurgia. A faixa etária de oitenta anos e mais apresentou uma maior 

frequência de óbitos (Tabela 10). 

Quanto aos óbitos com diagnóstico confirmado por necropsia, 41 % representam os 

não informado ou ignorado, e 8.8 tiveram diagnóstico confirmado por necropsia, em relação 
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ao total dos óbitos. Os mais idosos predominaram como a faixa etária dos que fizeram 

necropsia (Tabelas 9 e 10).  

Houve 25.638 óbitos por causas naturais, com e sem assistência médica. Os óbitos 

naturais são codificados em todos os capítulos do CID 10, exceto nos capítulos XIX (lesões, 

traumas) e XX (causas externas). Na faixa etária de 60-69anos, houve 6.266 óbitos de causas 

naturais, sendo 3.442 do sexo masculino e 2.824 femininos. Na faixa etária de 70-79 anos 

houve 8.163 óbitos, sendo 3.938 masculinos e 4.224 femininos. Houve um óbito de causa 

natural nessa faixa etária, de sexo ignorado. Na faixa etária de 80 anos e mais, houve 11.209 

óbitos de causas naturais, sendo 4.420 do sexo masculino e 6.789 femininos. Os óbitos por 

causas naturais foram em maior frequência no sexo feminino (Tabela 9).  

Observa-se que a grande proporção dos óbitos sem assistência médica foi no sexo 

feminino e na faixa de oitenta anos e mais (Tabela 9 e 10).  
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Tabela 9- Distribuição percentual dos óbitos segmentados pelo critério de sexo 

                                                                                                               

Variáveis 

Sexo    

Masculino Feminino Total 

n % n % n % 

Local ocorrência óbito 

      Hospital  8826 72,6 10077 72,0 18903 72,3 

Domicílio 2987 24,6 3619 25,9 6606 25,3 

Outros 118 0,9 141 1,0 259 1,0 

Via Pública 142 1,2 79 0,6 221 0,8 

Ig/sem informação  72 0,6 64 0,5 136 0,5 

Outros estab/ saúde 12 0,1 20 0,1 32 0,1 

Total 12157 100,0 14000 100,0 26157 100,0 

Cirurgia             

Sim 999 8,2 1137 8,1 2136 8,2 

Não 5766 47,4 6835 48,8 12601 48,2 

Ig/sem informação  5393 44,4 6028 43,1 11421 43,7 

Total 12158 100,0 14000 100,0 26158 100,0 

Necrópsia             

Não 5914 48,6 7220 51,6 13134 50,2 

Ig/sem info 4998 41,1 5733 41,0 10731 41,0 

Sim 1246 10,2 1047 7,5 2293 8,8 

Total 12157 100,0 14000 100,0 26157 100,0 

Causas Naturais             

Sim 11800 97,1 13837 98,8 25637 98,0 

Não 357 2,9 163 1,2 520 2,0 

Ig/sem informação  1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Total 12158 100,0 14000 100,0 26258 100,0 

Assistència Médica             

Sim 5073 41,7 7770 55,5 12843 49,1 

Cont.  

 

      

Ig/sem info 6781 55,8 5861 41,9 12642 48,3 

Não 304 2,5 369 2,6 673 2,6 

Total 12158 100,0 14000 100,0 26158 100,0 

Causas Mal Definidas             

Não 11044 90,8 12522 89,4 23566 90,1 

Sim 1113 9,2 1478 10,6 2591 9,9 

Ig/sem informação  1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Total 12158 100,0 14000 100,0 26158 100,0 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

Nota: Foi incluído nos totais um óbito cujo sexo era ignorado. 
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Tabela 10 - Distribuição percentual dos óbitos segmentada pelo critério faixa etária  

                                                                                                                                     

Variáveis 

Faixa Etária     

60-69 70-79 80 e + Total 

n % n % N % n % 

Local ocorrência óbito             

  Hospital 4927 75,7 6198 74,5 7779 68,6 18904 72,3 

Domicílio 1340 20,6 1929 23,2 3337 29,4 6606 25,3 

Outros 77 1,2 70 0,8 112 1,0 259 1,0 

Via publica 110 1,7 68 0,8 43 0,4 221 0,8 

Ig/sem informação  49 0,8 38 0,5 49 0,4 136 0,5 

Out est saúde 6 0,1 11 0,1 15 0,1 32 0,1 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Cirurgia               

Não 2903 44,6 3988 48,0 5710 50,4 12601 48,2 

Ig/sem informação  2904 44,6 3553 42,7 4964 43,8 11421 43,7 

Sim 702 10,8 773 9,3 661 5,8 2136 8,2 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Necropsia                  

Não 3080 47,3 4242 51,0 5812 51,3 13134 50,2 

Ig/sem informação 2655 40,8 3358 40,4 4718 41,6 10731 41,0 

Sim 774 11,9 714 8,6 805 7,1 2293 8,8 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Causas Naturais                 

Sim 6266 96,3 8163 98,2 11202 98,9 25638 98,0 

Não 243 3,7 151 1,8 126 1,1 520 2,0 

Ig/sem info 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11328 100,0 26158 100,0 

Assistència Médica                 

Sim 3077 47,3 4136 49,7 5631 49,7 12844 49,1 

Ig/sem informação  3243 49,8 3996 48,1 5402 47,7 12641 48,3 

Não 189 2,9 182 2,2 302 2,7 673 2,6 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Causas mal definidas             

  Não 5955 91,5 7543 90,7 10069 88,8 23567 90,1 

Sim 554 8,5 771 9,3 1266 11,2 2591 9,9 

Ig/sem informação  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 6509 100,0 8314 100,0 11335 100,0 26158 100,0 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

  Os dados do estudo mostram, no Gráfico 2, a tendência de declínio dos óbitos sem 

assistência médica na série temporal no grupo de causas. Os óbitos sem assistência médica 

representam 2,6 % sob as demais causas de óbitos em idosos. Em 2002, a proporção dos 

óbitos foi de 21,53 e, no ano seguinte foi reduzida significativamente para 6,51 óbitos. A 
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partir de 2005, não houve notificação de óbitos em idosos sem assistência médica até o 

término da série temporal.  

 

Gráfico 2 - Proporção de óbitos sem assistência médica João Pessoa - 1999 a 2010 

 
                             Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

.  

O Gráfico 3 mostra a tendência da redução da proporção da  mortalidade por causas 

mal definidas ao longo dos anos. Percebe-se o grande pico de queda dos óbitos por essa causa 

a partir de 2002, chegando a proporções muito baixas ao longo dos anos. Durante a série 

temporal, 10% dos óbitos não chegaram a nenhuma conclusão da causa básica dos óbitos ou 

foram mal definidos. A maior taxa de óbitos (Tabela 17) por causas mal definidas está na 

faixa de oitenta anos e mais. 
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Gráfico 3 - Mortalidade proporcional por causas mal definidas em idosos. João Pessoa, 1999-

2010 

 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 
 

 

4.1.1 Óbitos de causas definidas  

 

Observam-se, na Tabela 11, os resultados da taxa dos óbitos em idosos pelos principais 

capítulos do CID 10 em toda a série temporal por causas definidas. As maiores causas de 

morte nos idosos estão relacionadas às doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças 

do aparelho respiratório e doenças endócrinas nutricionais e metabólicas. Percebe-se, nesta 

primeira, que o máximo atingido foi em 2007, quando, para cada 1000 idosos 

aproximadamente, dezessete morriam devido a este tipo de causa, e o mínimo em 2000, 

quando, para cada mil idosos aproximadamente dez morriam devido a esta causa. Isso mostra 

um aumento na taxa de mortalidade de sete idosos entre o período de 2000 a 2007. Para as 

neoplasias, observa-se um pico máximo atingido no ano 2009, quando para cada mil idosos, 

aproximadamente sete morriam e um mínimo no ano 2000, quando para cada mil idosos, 

aproximadamente quatro morriam, apontando um aumento na taxa de mortalidade de três 

idosos entre o período de 2000 e 2009.  

O comportamento dos casos de óbitos por doenças do aparelho respiratório nota-se 

instável, com um discreto aumento nos óbitos e, nas doenças endócrinas nutricionais e 
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metabólicas, percebe-se uma tendência de estabilização dos casos de óbitos.  As taxas de 

óbitos por doenças do aparelho respiratório tiveram respectivamente, um máximo em 2004 e 

2003 em que, para cada mil idosos, aproximadamente seis e quatro idosos morriam; em 

contrapartida, para os anos 2000 e 2010, observa-se que, para cada mil idosos 

aproximadamente três e cinco morriam devido a esta causa. Nas doenças endócrinas, para os 

anos 2000 e 2010, morriam quatro e três idosos, indicando uma redução na taxa de 

mortalidade por doenças endócrinas de um idoso entre os anos de 2003 e 2004 e um aumento 

nesta mesma taxa de dois idosos entre os anos de 2000 e 2004. Em relação às doenças do 

aparelho digestivo, apresenta-se uma elevação na taxa de mortalidade no ano 2007, quando, 

para cada mil idosos, aproximadamente dois morriam; já no ano 2000, esta taxa aponta que, 

para cada mil idosos, aproximadamente um morria, indicando um aumento na taxa de 

mortalidade de um idoso entre os anos de 2000 e 2007 para esta causa. 

Para doenças parasitárias, é notório um aumento significativo a partir do ano 2003, 

quando o pico máximo é atingido no ano 2008 em que, para cada mil idosos 

aproximadamente três morriam devido a esta causa. Para as doenças do sistema nervoso, um 

aumento é identificado a partir do ano 2006 quando o máximo é atingido no ano 2009, o que 

implica que, para cada 1000 idosos, aproximadamente dois morriam devido a esta causa. 

Para os restantes das causas encontradas na CID 10, pode-se dizer que estas 

apresentam valores inferiormente significativos se comparadas com as citadas no parágrafo 

acima, especificamente para as causas relacionadas a doenças do sangue, transtornos mentais 

e comportamentais, doenças dos olhos e anexos, doenças do ouvido e da apófise, doenças da 

pele e do tecido subcutâneo, doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo e má 

formação congênita e anomalias cromossômicas, sendo que todas estas não apresentam 

valores significativos na taxa de mortalidade e, calculando a taxa destas causas 

conjuntamente, pode-se observar ainda, na Tabela 11 (outras causas definidas), que o máximo 

atingido foi em 2008, em que, para cada mil idosos aproximadamente um morria devido a 

todas essas causas. O Gráfico 4 mostra um acompanhamento mais detalhado das cinco 

principais causas de óbitos, apontando seus pontos mínimos e máximos atingidos na série 

temporal.  
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Tabela 11 - Taxa de óbitos em idosos no município de João Pessoa por grupo de causas 

definidas, dos Capítulos do CID 10: 1999-2010 

Causa (Cap CID10) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I.   Algumas doenças infecciosas 
e parasitárias 

0,84 0,84 0,99 0,79 1,27 1,17 1,45 1,30 1,60 2,99 1,51 1,10 

II.  Neoplasias (tumores) 4,40 3,82 4,91 4,78 6,06 5,31 6,56 6,71 6,65 6,39 6,78 6,07 

IV.  Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

3,70 3,92 4,29 3,77 4,30 4,19 3,94 3,78 3,94 4,17 4,29 3,50 

VI.  Doenças do sistema 
nervoso 

0,47 0,37 0,51 0,48 0,68 0,69 1,06 1,15 0,99 1,23 1,56 1,43 

IX.  Doenças do aparelho 
circulatório 

10,86 10,44 11,20 11,65 15,55 16,74 15,99 16,30 16,88 15,23 15,37 13,20 

X.   Doenças do aparelho 
respiratório 

4,33 3,70 3,84 4,17 4,75 6,37 5,34 5,50 6,27 4,40 5,00 5,67 

XI.  Doenças do aparelho 
digestivo 

1,40 1,27 1,74 1,69 1,70 2,02 2,14 1,86 2,33 2,02 1,83 1,67 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

0,81 0,95 0,87 0,89 1,15 1,13 0,61 1,08 1,02 0,95 1,00 1,10 

XX.  Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

0,72 0,64 0,71 0,75 0,94 0,67 0,80 0,68 0,90 1,08 0,89 0,62 

Outras causas 0,60 0,72 0,59 0,56 0,63 0,92 0,76 0,97 0,68 1,13 1,08 0,74 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

Nota¹: *Causas agrupadas dos capítulos III, V, VII, VIII, XII, XIII, XVII. 
 

 

 

Gráfico 4 - Taxa de mortalidade pelas cinco principais causas de óbitos. João Pessoa, 1999-

2010 
 

 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

 

Observa-se, no Gráfico 5, que as doenças relacionadas ao sistema nervoso têm 

mostrado uma tendência crescente entre os anos de 1999 a 2010. 
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Gráfico 5 - Mortalidade em idosos no município de João Pessoa por doenças do sistema 

nervoso – 1999-2010 

 
Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

4.2 Taxas específicas em relação ao Sexo 

Os resultados apresentados no Gráfico 6 permitem analisar a situação da mortalidade 

em idosos no município de João Pessoa e construir uma série temporal com a taxa de 

mortalidade geral em idosos estratificada pela variável sexo em João Pessoa-1999 a 2010. 

Esse indicador representa a frequência com que ocorrem os óbitos em uma determinada 

população. Ela é o quociente entre o total de óbitos ocorridos em um determinado ano e a 

população total durante o curso de um ano para cada mil habitantes vivos no meio do ano. 

Com exceção do ano de 2010, percebe-se que a taxa de mortalidade total tem sido 

aproximadamente constante entre os anos. É notória uma suave queda quando comparado o 

ano 2010 em relação aos ano 2009, apontando uma redução de 4,18%. Para o sexo feminino, 

ocorrem suaves flutuações entre os anos de 1999 e 2009, mais, como esperado, esta também 

apresenta uma redução significativa entre 2009 e 2010, apontando uma queda de 3,87%. Este 

comportamento também é observado no sexo masculino com uma redução de 4,76%, 

enfatizando o fenômeno de que as flutuações entre os anos de 1999 e 2009 são um pouco mais 

agressivas quando comparadas ao sexo feminino.  

Para ambos os sexos, o ano que apresentou a menor taxa de mortalidade foi o ano de 

2010: para cada mil idosos do sexo masculino aproximadamente 43 morriam e, para o sexo 

feminino, aproximadamente 31 morriam; em contra partida, os anos que apresentaram as 

maiores taxas foram 2007, para o sexo masculino, apontando aproximadamente 52 mortes 

para cada 1000 idosos e 2003, para o sexo feminino, apontando aproximadamente 37 mortes 

para cada 1000 idosos.  
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Um fato interessante é a predominância da ocorrência do sexo masculino em relação 

ao feminino ao longo dos anos. Os resultados apontam uma diferença de mais de 10% para o 

sexo masculino, especificamente no ano de 2006, cuja diferença chega a mais 16%. A 

desigualdade de sexo para a taxa de mortalidade de idosos (razão de sexo) foi 0,63 na maioria 

dos anos (75% da série ). Em média, a incidência do sexo masculino entre o período de 1999 

a 2010 foi de 47,66% com desvio padrão de 2,28%; para o sexo feminino, esta média foi de 

34,70% com desvio padrão de 1,52%. Isto justifica, como mostra o gráfico, a tendência mais 

estável da frequência da ocorrência dos óbitos, para o feminino e uma tendência um pouco 

mais irregular para o sexo masculino. 

Gráfico 6 - Taxa de mortalidade em idosos por sexo. João Pessoa, 1999 – 2010 

 
 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

Observa-se, nas Tabelas 12 e 13, que, mesmo estratificando a taxa de mortalidade pelo 

sexo, ainda predominam em ambos as principais causas de óbitos, que são doenças referentes 

ao aparelho circulatório, neoplasias, aparelho respiratório, endócrinas e doenças do aparelho 

digestivo. Mais uma vez, podem-se observar ao longo dos anos que a predominância sempre é 

no sexo masculino em todas as causas, em destaque as doenças do aparelho circulatório, cuja 

taxa de mortalidade para o sexo masculino, em 2007, atingiu 29,10%, e o sexo feminino, 

19,19%, implicando que, para cada mil idosos do sexo masculino, aproximadamente 29 

morriam e, para o sexo feminino, aproximadamente dezenove morriam, apontando uma 

diferença bastante significativa no ano 2007. Em contra partida, observa-se, em 2001, que, 

para o masculino, a taxa de mortalidade atingiu 14,46% e, no sexo feminino, 11,86%, 

implicando que, para cada mil idosos do sexo masculino, aproximadamente quatorze morriam 
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e, para o sexo feminino, aproximadamente doze morriam; uma diferença bastante inferior se 

compara ao ano de 2007. Com pouquíssimas exceções, o mesmo comportamento ocorre nas 

demais causas, em que alguns anos apresentam diferenças bastante significativas e outras 

diferenças mínimas. 

Considerando as causas externas ao longo dos anos, percebe-se que as taxas de 

mortalidade no sexo masculino são mais elevadas do que as do feminino, mostrando, em 

ambos os sexos, uma tendência crescente (Tabela 12 e 13). 

 

Tabela 12 - Taxa de mortalidade para o sexo masculino dos 10 principais capítulos de causas 

definidas, João Pessoa: 1999-2010 
 

Causa (Cap CID10) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IX.  Doenças do 
aparelho circulatório 12,5 15,2 14,5 15,5 22,2 23,0 24,6 24,7 29,1 24,7 27,1 27,8 
II.  Neoplasias 
(tumores) 4,9 4,9 6,0 6,6 7,7 7,1 9,0 10,2 9,0 9,8 11,2 12,1 
X.   Doenças do 
aparelho respiratório 4,5 3,8 5,0 4,6 5,1 8,0 7,1 7,9 9,4 6,8 7,6 9,7 
IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 3,7 4,2 4,1 2,8 4,6 4,3 4,3 4,6 5,4 5,3 5,5 5,2 
XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 1,8 1,7 2,5 2,4 1,9 2,8 2,9 2,7 3,4 3,1 2,7 3,0 
I.   Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4 1,3 1,8 1,8 2,1 4,8 2,0 1,6 
XX.  Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,3 1,4 1,1 1,7 1,9 2,0 1,6 
XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 0,9 1,3 1,3 1,1 1,5 1,6 0,9 1,6 1,4 1,3 1,3 2,1 
VI.  Doenças do 
sistema nervoso 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,0 1,3 1,4 2,1 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 
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Tabela 13 - Taxa de mortalidade para o sexo feminino dos 10 principais capítulos de causas 

definidas, João Pessoa: 1999-2010 
                                                                                                                                                                   

Causa (Cap CID10) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IX.  Doenças do 
aparelho circulatório 9,8 9,6 11,9 12,4 16,1 18,4 17,0 18,2 19,2 19,5 19,6 19,8 
II.  Neoplasias 
(tumores) 3,2 3,1 4,4 3,9 5,5 4,8 6,1 5,9 7,4 6,8 7,2 7,6 
X.   Doenças do 
aparelho respiratório 3,3 3,5 3,1 4,1 4,8 5,9 5,0 4,9 6,2 4,5 5,6 7,9 
IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 2,8 3,5 4,3 4,4 4,2 4,4 4,1 3,8 4,1 4,9 5,3 5,1 
XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 0,8 0,9 1,1 1,2 1,6 1,6 1,8 1,5 2,2 1,9 1,9 2,1 
I.   Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 0,6 0,6 0,9 0,6 1,1 1,1 1,3 1,1 1,6 2,7 1,7 1,5 
VI.  Doenças do 
sistema nervoso 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0 1,2 1,1 1,4 2,0 1,8 
XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,7 0,4 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 
XX.  Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 
III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 
imunitár 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

4.2.1 Mortalidade por causa específica em relação ao sexo 

 

Observa-se, nas Tabelas 14 e 15, a proporção das vinte principais causas especificas de 

óbito para o sexo masculino e feminino. Percebe-se que dezesseis são comuns entre os sexos, 

porém não possuem o mesmo ranking. Para o sexo masculino, a principal causa especifica de 

óbito é infarto agudo do miocárdio; já para o sexo feminino, é diabetes mellitus. Um 

comportamento fortemente decrescente é visto na causa de morte sem assistência; em ambos 

os sexos, destaca-se o ano 2003 quando um decréscimo agressivo é apontado, tornando, ao 

longo de 2004 em diante, a estabilização em torno de 0% (Gráfico 2). A terceira causa, 

acidente vascular cerebral, mantém posição comum em ambos os sexos e, apesar dos picos 

elevados nos anos 2003 e 2004, esta tem apresentado um comportamento decrescente entre 

2005 e 2010. Outras causas de óbitos que apresentam mesma posição entre os sexos são 

cardiomiopatias e sequelas de doenças cerebrovasculares. O restante apresenta posições 

diferentes mais comportamento bastante similar entre os sexos ao longo dos anos. 
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Tabela 14 - Proporção dos óbitos em idosos do sexo masculino para o município de João 

Pessoa, segundo as 20 causas específicas de óbitos que mais notificaram: 1999 – 2010 

 
                                                                                                                                                       

CID-10 Causas Básicas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I21 Infarto agudo do miocárdio 7,52 9,42 6,73 8,59 14,02 13,67 14,05 14,52 17,04 14,37 14,29 14,74 

R98 Morte s/assist 38,81 37,21 30,05 31,31 8,85 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

I64 
Acid vasc cerebr NE como 

hemorrag isquêmico 
9,97 12,40 9,69 9,43 16,03 17,13 11,47 12,10 11,49 8,91 9,24 8,10 

E14 Diabetes mellitus NE 9,97 9,89 10,51 6,57 10,35 10,21 10,82 10,14 10,83 10,92 10,36 9,83 

J44 
Outr doenc pulmonares 

obstrutivas crônicas 
5,59 5,18 5,58 6,57 7,35 7,79 6,95 6,66 6,21 6,18 4,48 5,84 

J18 Pneumonia p/microorg NE 2,27 2,35 2,46 2,02 3,34 6,06 6,30 6,05 7,53 6,47 8,26 11,69 

C61 Neopl malig da próstata 3,15 1,73 4,60 4,04 4,84 4,50 6,14 5,45 3,96 7,04 6,02 5,31 

I42 Cardiomiopatias 2,80 2,20 3,45 3,54 4,67 5,36 3,88 4,69 5,94 3,74 7,98 3,72 

I50 Insuf cardíaca 3,85 3,77 3,94 3,20 4,84 4,67 7,11 3,63 2,51 4,45 3,50 5,84 

C34 
Neopl malig dos bronquios e 

dos pulmões 
1,92 2,67 2,30 2,53 4,51 3,63 3,72 5,75 3,30 3,16 4,90 3,85 

I25 
Doenc isquemica cronica do 

coração 
2,45 1,26 2,30 2,86 2,34 2,42 3,39 4,08 5,55 3,59 3,78 2,79 

I69 
Sequelas de doenc 

cerebrovasculares 
0,17 0,00 0,66 1,85 2,00 4,67 4,52 5,14 3,57 4,02 3,78 5,71 

A41 Outr septicemias 0,87 0,94 2,30 1,68 1,67 2,08 2,75 2,72 3,17 11,35 3,78 2,52 

J98 Outr transt respirat 2,62 2,04 2,30 3,37 1,34 3,98 2,91 4,69 4,49 2,73 2,80 2,92 

I11 Doenc cardiaca hipertensiva 1,57 1,73 1,81 2,02 2,50 3,46 4,36 3,33 3,30 2,87 3,22 3,05 

I67 
Outr doenc 

cerebrovasculares 
1,92 1,41 2,96 2,19 1,84 2,42 2,91 1,51 2,38 2,44 4,20 3,72 

I61 Hemorragia intracerebral 1,22 1,57 1,64 2,86 2,50 1,56 2,75 2,72 2,51 1,72 2,52 3,98 

C16 Neopl malig do estomago 1,22 1,57 2,30 1,35 3,34 1,21 1,94 2,27 1,85 2,01 3,08 2,66 

I24 
Outr doenc isquemicas 

agudas do coração 
0,87 1,88 2,13 2,53 2,34 2,25 2,10 2,72 2,25 1,72 1,96 1,73 

K74 Fibrose e cirrose hepáticas 1,22 0,78 2,30 1,52 1,34 2,60 1,94 1,82 2,11 2,30 1,82 1,86 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Tabela 15 - Proporção dos óbitos em idosos do sexo feminino para o município de João 

Pessoa, segundo as 20 causas específicas de óbitos que mais notificaram: 1999 - 2010 

CID–10 Causas Básicas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

E14 Diabetes mellitus NE 10,64 11,40 14,01 15,25 13,96 13,59 12,65 13,74 12,67 13,96 14,99 13,78 

R98 Morte s/assist 38,68 40,47 33,88 31,03 11,85 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I64 
Acid vasc cerebr NE como 

hemorrag isquemico 
10,79 11,68 9,66 10,17 15,09 16,39 15,24 12,20 12,30 8,45 8,87 8,88 

I21 Infarto agudo do miocardio 4,80 3,34 7,48 7,43 9,73 12,75 10,06 12,20 12,05 13,19 13,19 11,85 

J18 Pneumonia p/microorg NE 1,80 1,67 2,72 2,87 4,80 4,76 5,18 4,91 7,90 5,76 7,91 12,41 

J44 
Outr doenc pulmonares 

obstrutivas cronicas 
4,20 3,89 4,08 5,08 5,50 6,86 4,12 4,49 5,14 3,71 5,40 5,92 

I50 Insuf cardíaca 5,70 4,17 3,54 4,04 5,50 5,60 5,34 5,47 5,27 5,12 4,80 3,99 

I42 Cardiomiopatias 2,10 2,50 2,86 2,09 4,09 4,34 5,79 5,89 3,39 4,99 5,64 3,87 

J98 Outr transt respirat 3,60 3,34 2,59 3,52 4,80 2,52 5,64 5,75 5,77 3,33 2,88 3,42 

A41 Outr septicemias 1,50 1,25 1,63 0,52 2,40 3,22 2,59 3,23 3,89 8,71 3,96 3,42 

I67 Outr doenc cerebrovasculares 2,10 2,23 2,45 1,43 2,12 3,92 2,59 3,09 4,02 4,74 3,48 3,30 

I69 
Sequelas de doenc 

cerebrovasculares 
0,30 0,00 1,22 2,61 1,97 3,22 4,27 3,51 4,14 3,97 4,92 4,67 

I11 Doenc cardiaca hipertensiva 1,95 1,81 1,50 1,30 4,23 4,34 5,18 4,07 3,51 2,56 2,16 3,19 

C50 Neopl malig da mama 1,80 1,67 2,18 1,69 2,54 2,52 4,12 3,79 3,76 3,33 3,48 3,30 

G30 Doenc de Alzheimer 0,90 0,97 0,95 0,65 1,69 1,26 3,51 4,07 3,39 3,97 6,71 5,13 

I10 Hipertensao essencial 2,10 1,67 2,72 1,83 2,26 3,50 2,44 3,37 2,13 6,02 2,64 3,19 

I25 
Doenc isquemica cronica do 

coração 
1,65 0,83 2,04 2,22 1,41 2,52 3,20 3,23 4,02 2,82 3,84 2,85 

J96 Insuf respirat NCOP 3,45 4,17 2,04 2,74 2,12 4,62 4,27 2,52 1,25 1,54 0,84 1,59 

I61 Hemorragia intracerebral 1,20 2,09 1,77 2,35 1,55 1,40 1,68 2,38 2,76 1,54 2,04 2,39 

C34 
Neopl malig dos bronquios e 

dos pulmões 
0,75 0,83 0,68 1,17 2,40 2,24 2,13 2,10 2,63 2,30 2,28 2,85 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

 

 

4.3 Taxa específica em relação à faixa etária 

 

Analisando a razão de sexo por faixa etária durante a série, nota-se que o índice da 

razão por sexo é maior nos idosos com 60-69, e os valores vão diminuindo com o crescimento 

dos anos. Observa-se, no Gráfico 7, que a ocorrência da mortalidade na faixa etária de 80 anos 

e mais tem atingido os maiores níveis ao longo dos anos; em seguida, a faixa etária de 70 a 79 

anos e, por fim, a faixa de 60 a 69 anos. Percebe-se que essas duas últimas, se encontram 

aproximadamente constante ao longo desse período; em contrapartida, a faixa etária dos 80 

anos e mais sofre consideráveis flutuações, chegando a atingir um pico mínimo de 

aproximadamente 100% no ano 2000 e um pico máximo de mais de 135% em 2007. Para as  
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faixas etárias de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos, mantiveram-se respectivamente sempre em 

torno dos 40% e 20%, com exceção do ano 2010 em que ambas apontaram um decréscimo 

considerável. 

 

Gráfico 7 - Taxa específica de mortalidade em idosos por faixa etária. João Pessoa, 1999-

2010 

 
Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

Nota: Os denominadores são referentes a população de cada faixa etária. 

 
 

Observam-se, no Gráfico 8, os óbitos da população idosa pelos 5 principais capítulos 

da CID 10 e faixa etária. Nota-se que, além das doenças do aparelho circulatório, 

predominantes nas três faixas etárias, elas também têm um comportamento crescente à 

medida que a faixa aumenta. Este comportamento crescente também pode ser observado para 

as doenças do aparelho respiratório e doenças endócrinas nutricionais e metabólicas. Para as 

neoplasias nas faixas de 60 a 69 e 70 a 79 anos, percebe-se que o número de óbitos é 

praticamente o mesmo; já para a faixa de 80 anos e mais, uma leve queda pode ser notada. Por 

fim, as doenças do aparelho digestivo mantêm-se praticamente constante nas faixas de 60 a 69 

e 70 a 79 anos e aponta um pequeno crescimento na faixa posterior. 
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Gráfico 8 - Distribuição dos óbitos da população idosa pelos 5 principais capítulos da CID 10 

e faixas etárias. João Pessoa, 1999-2010 

 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

Nota: Em relação ao consolidado. 

  

Após construção das séries temporal com a tendência da mortalidade em idosos, serão 

verificadas as diferenças em relação ao sexo e à faixa etária das causas específicas de 

mortalidade em idosos pelo capítulo de doenças do aparelho circulatório, neoplasia, 

respiratório e causas externas. 

 A princípio, será apresentada uma tabela com número absoluto, proporção, taxa e 

percentual de óbitos de cada um dessas principais causas específicas dos capítulos do CID 10 

para que se tenha um conhecimento geral da série 1999-2010 e condição de melhor analisar a 

variável sexo. Para estabelecer as taxas de causas específicas nas tabelas 23-26, foi utilizada a 

população consolidada, correspondendo a média das populações dos anos de 1999 a 2010, 

equivalente a 55.042 idosos residentes, sendo 33.739 do sexo feminino, e 21.303, masculino. 

Em seguida, serão apresentados os resultados anuais dessas causas com as variáveis sexo e 

faixa etária, para que se tenha conhecimento sobre o comportamento da série. Embora sejam 

mostradas só as causas específicas da faixa etária de sessenta anos e mais, discorreremos 

sobre as faixas etárias de 70-79 anos e 80 anos e mais. 
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4.4 Óbitos de causa específica pelo capítulo de doenças do aparelho circulatório 

 

Observa-se, na Tabela 16, que, apesar de as doenças cerebrovasculares apresentaram 

uma maior proporção de óbitos nas mulheres mais do que nos homens, a taxa de mortalidade 

ainda é maior no sexo masculino. O mesmo, relacionado às proporções, também ocorre nas 

doenças hipertensivas, insuficiência cardíaca, demais causas de morte e aterosclerose, onde 

todas apresentam a taxa de mortalidade maior no sexo masculino do que no feminino. Para o 

restante das causas, a proporção de óbitos, como também a taxa de mortalidade, foi maior no 

sexo masculino. 

 

Tabela 16 - Número absoluto, proporção, taxa e percentual de óbitos de doenças do Aparelho 

Circulatório na população idosa por sexo, João Pessoa: 1999-2010 

 

Nº Absoluto Proporção Taxa (x 1.000 hab.) % 

Causas Específicas Mas Fem Mas  Fem  Mas    Fem   Total 

D. cerebrovasculares 1.525 1.801 34,5 36,1 71,6 53,4 35,3 

Infarto agudo do miocárdio 984 895 22,3 17,9 46,2 2,2 20,0 

D. Hipertensivas 415 571 9,4 11,4 19,5 1,4 10,5 

Outras doenças isquem coração 407 397 9,2 8,0 19,1 1,0 8,5 

Insuficiência cardíaca 332 435 7,5 8,7 15,6 1,1 8,2 

Miocardiopatias 342 356 7,7 7,1 16,1 0,9 7,4 

Demais causas de morte 217 282 4,9 5,7 10,2 0,7 5,3 

D. circulação pulmonar 52 111 1,2 2,2 2,4 0,3 1,7 

Aneurisma e dissecção aorta 94 58 2,1 1,2 4,4 0,1 1,6 

Ateroesclerose 44 60 1,0 1,2 2,1 0,1 1,1 

D. reumática crônica coração 8 24 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 

Total 4.420 4.990 100,0 100,0 207,5 61,3 100,0 

Fonte: SES/GORR/SIM/PB, 2012. 

Nota: Em relação ao consolidado. 

 
 

 A maior proporção dos óbitos por doenças cerebrovasculares está no sexo feminino e 

na faixa etária de oitenta anos ou mais, enquanto que os óbitos por infarto do miocárdio estão 

mais frequentes no sexo masculino, na faixa etária de 60-69 anos. Os óbitos por doenças 

hipertensivas são mais incidentes no sexo feminino, porém encontram-se equivalentes nos 

grupos etários. Embora fossem verificadas as outras duas faixas etárias nas principais causas 

de óbito em idosos, preferiu-se padronizar e expor a dos idosos mais novos, pelo maior poder 

de impacto de prevenção por essas causas. 
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As Tabelas 17 e 18 mostram as principais causas específica de óbitos pelo Capítulo IX 

do CID 10 na faixa etária de 60-69 anos. As maiores taxas de mortalidade por doenças 

cerebrovasculares na população idosa masculina de 60-69 anos foram 3,6 (2007) e 2,0 x 

(2004), na feminina. Quanto aos óbitos por infarto de miocárdio, as maiores taxas de óbitos 

no sexo masculino foram: 3,6 (2007) e 1,4 (2002) para o sexo feminino. Os óbitos por 

doenças hipertensivas apresentam as maiores taxas no sexo masculino: 1,5 (2006) e para o 

sexo feminino, 0,9 (2006). 

Tabela 17 - Taxa de mortalidade de doenças do aparelho circulatório (x 1.000hab.) no sexo 

masculino e faixa etária de 60 anos e mais, João Pessoa, 1999-2010 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

D. reumática crônica coração 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

D. hipertensivas 0,4 0,4 0,6 0,4 0,9 0,7 1,1 1,5 1,0 1,3 0,8 0,9 

Infarto agudo do miocárdio 1,8 2,8 1,1 2,0 2,7 2,7 3,0 2,4 3,6 2,8 2,5 2,1 

Outras doenças isquem coração 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 1,0 0,9 1,0 0,9 0,7 1,1 

D. circulação pulmonar 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

Mio cardiopatias 0,3 0,1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,3 0,9 1,4 0,5 

Insuficiência cardíaca 0,6 0,4 0,4 0,2 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,6 

D. cerebrovasculares 1,8 3,2 2,4 2,6 3,5 2,7 2,7 2,9 3,6 1,9 2,9 1,9 

Aterosclerose 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 

Aneurisma e dissecção aorta 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,2 

Demais causas de morte 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Tabela  18 - Taxa de mortalidade de doenças do aparelho circulatório (x 1.000hab.) no sexo 

feminino e faixa etária de 60 anos e mais, João Pessoa, 1999-2010                                                                                                                                                      

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

D. reumática crônica coração 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

D. hipertensivas 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 0,5 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 

Infarto agudo do miocárdio 0,9 0,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 0,8 0,9 1,3 0,9 1,2 

Outras doenças isquem coração 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2 0,0 0,4 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 

D. circulação pulmonar 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Mio cardiopatias 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 

Insuficiência cardíaca 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

D. cerebrovasculares 1,2 1,6 1,8 1,8 1,5 2,0 1,4 1,5 1,8 1,3 1,6 0,9 

Aterosclerose 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Aneurisma e dissecção aorta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Demais causas de morte 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,1 0,5 0,4 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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4.5 Óbitos de causa específica pelo capítulo de neoplasia 

 

Observa-se, na Tabela 19 que, apesar das doenças câncer do pâncreas, o câncer do 

fígado e as demais causas de morte apresentaram uma maior proporção de óbitos nas 

mulheres, do que nos homens e a taxa de mortalidade ainda é maior ou igual no sexo 

masculino. Para as doenças câncer do pulmão, câncer de próstata, câncer de estômago, câncer 

de esôfago e câncer de laringe, a proporção de óbitos no sexo masculino é maior quando 

comparada com o feminino como também a taxa de mortalidade. Para as doenças câncer de 

mama, leucemias, câncer do reto e câncer de útero, a proporção de óbitos tem sido maior para 

o sexo feminino, e a taxa de mortalidade, maior ou igual para indivíduos do mesmo sexo. 

 

 

Tabela 19 - Número absoluto, proporção, taxa e percentual de óbitos por neoplasias na 

população idosa por sexo, João Pessoa: 1999-2010 
  Nº Absolutos Proporção Taxa(x 1.000 hab.) % 

Causas Determin Mas Fem Mas  Fem  Mas   Fem    Total 

Demais causas de morte 618 835 33,3 42,4 29,0 24,7 38,0 

CA próstata 372 0 20,0 0,0 17,5 0,0 9,7 

CA pulmão 277 170 14,9 8,6 13,0 5,0 11,7 

CA estômago 163 122 8,8 6,2 7,7 3,6 7,4 

CA pâncreas 81 113 4,4 5,7 0,2 7,6 5,1 

CA fígado 76 97 4,1 4,9 3,8 3,3 4,5 

CA laringe 69 13 3,7 0,7 3,6 2,9 2,1 

CA esôfago 66 20 3,5 1,0 2,5 2,2 2,2 

CA cólon 53 66 2,8 3,4 2,5 2,0 3,1 

Leucemias 53 75 2,8 3,8 3,1 0,6 3,3 

CA reto, anus 25 60 1,3 3,0 1,2 1,8 2,2 

CA mama 5 257 0,3 13,1 3,2 0,4 6,8 

CA colo de útero 0 82 0,0 4,2 0,0 2,4 2,1 

CA útero porção n/esp 0 57 0,0 2,9 0,0 1,7 1,5 

Total 1858 1967 100,0 100,0 87,2 58,3 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

Nota: Em relação ao consolidado. 

Foi verificado na pesquisa em questão, que a maior proporção dos óbitos por neoplasia 

está no C.A de próstata, na faixa etária de 80 anos ou mais, com 178 (15,6%). Em segundo 

lugar, a faixa etária de 70-79 anos, com 122 (9,0%) e terceiro lugar a faixa de 60-69 anos, 

com 72 (5,4 %). Em contrapartida, o C.A de mama 112 (8,4%) e colo de útero 35 (2,6%) são 

mais prevalente na faixa de 60-69 anos. Os óbitos por C.A de laringe também estão em maior 

proporção nessa faixa etária 38 (2,8%) e são cinco vezes mais ocorrentes no sexo masculino. 



69 

 

A segunda causa de óbitos em idosos por neoplasia é o câncer de pulmão. Quanto a 

faixa etária do óbito 179 (13,4%) encontra-se entre 60-69 anos; 164 (12,1%) entre 70-79 anos 

e 104 (9,1%) na faixa de 80 anos e mais. 

Percebem-se nas Tabelas 20 e 21, as maiores taxas de mortalidade, pelas principais 

causas de neoplasia, na faixa etária de 60-69 anos. A 1ª causa de óbito na população idosa 

masculina nessa faixa etária é C.A de pulmão: 1,2 (2006) e 0,5 (2004, 2006), para o feminino, 

ocupando a segunda posição.  

A segunda causa de óbito masculino pelo Capítulo II é neoplasia de próstata nesse 

mesmo grupo etário, com maiores taxas no sexo masculino: 0,9 (2005 e 2008); para o sexo 

feminino, temos como primeira causa específica a neoplasia de mama com maiores valores de 

taxas 0,7 (2003 e 2007).  Na neoplasia de estômago, temos 0,7 (2001) no masculino, e 0,3 

(2007), para o feminino. 

Na faixa etária de 80 anos ou mais, os óbitos por neoplasia elevam os valores das 

taxas: próstata 8,7 (2008); mama 1,8 (2005); pulmão 5,4 (2006) para o sexo masculino; 1,4 

(2009) feminino, e estômago 1,9 (2004), masculino, e 0,9 (2009), para o feminino. 

Tabela 20 - Taxa de óbitos por neoplasias no sexo masculino e na faixa etária de 60-69 anos 

(x 1.000hab.), João Pessoa, 1999-2010 
 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CA estômago 0,2 0,1 0,7 0,3 0,6 0,0 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 

CA cólon 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

CA reto, anus 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

CA fígado 0,0 0,1 0,3 0,5 0,2 0,2 0,0 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 

CA pâncreas 0,5 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 

CA laringe 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 

CA pulmão 0,3 0,9 0,7 0,7 1,1 0,9 0,9 1,2 0,7 0,4 1,0 0,6 

CA mama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CA próstata 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,3 0,9 0,8 0,5 0,9 0,5 0,3 

Leucemias 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 

Demais causas de morte 1,7 1,2 1,5 1,6 1,4 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

 

 



70 

 

Tabela 21- Taxa de óbitos por neoplasias no sexo feminino e na faixa etária  de 60-69 anos (x 

1.000hab.), João Pessoa, 1999-2010 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CA laringe 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CA pulmão 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,4 

CA mama 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 

CA cólo de útero 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 

CA útero porção n/esp 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 

Leucemias 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 

Demais causas de morte 1,4 0,8 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,4 1,4 1,2 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

4.6 Óbitos de causa específica pelo capítulo de doenças do aparelho respiratório 

 

 Observa-se, na Tabela 22, que as taxas de mortalidade por causas específicas de 

doenças do aparelho respiratório foram mais incidentes no sexo masculino, exceto para 

insuficiência respiratória e edema pulmonar cujas respectivas taxas de mortalidade têm 

comportamentos semelhantes.  

 

Tabela 22 - Número absoluto, proporção, taxa e percentual de óbitos de doenças do 

aparelho respiratório na população idosa por sexo, João Pessoa: 1999-2010 

  Nº Absoluto Proporção Taxa (X 1.000 hab) % 

Causas Específicas Mas Fem Mas Fem Masc Fem Total 

Bronquite, enfisema, asma  571 521 37,6   29,2 26.8 15.4 33,0 

Pneumonias  451 500 29,7   28,0 21.2 14,8 28,8 

Outr transt respirat  237 350 15,6  19,6 11,1 10,4 17,8 

Insuf respirat NCOP  124 226 8,2   12,7 5,8 6,7 10,6 

Demais causas de morte   77   91 5,0      5,1 3,6 2,7 5,1 

Pneumonite dev sólidos e líquidos    35   49 2,3      2,7 1,6 1,4 2,5 

Edema pulmonar NE de outr form    25   48 1,6       2,7 1,2 1,4 2,2 

Total 1520 1785  100,0      100 71,3 52,9 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

Nota: Em relação ao consolidado. 

Os Gráficos 23 e 24 mostram as principais causas específica de óbitos pelo Capítulo X 

do CID 10 na faixa etária de 60-69 anos. As maiores taxas de mortalidade por Pneumonia na 

população idosa masculina de 60-69 anos foi encontrada em 2009: a cada mil idosos 

masculino, um morria por esta causa, e a menor taxa em 1999. Já no sexo feminino, a taxa 

para essa causa foi nula para o ano de 2000 e teve maior taxa (0,5) em 2007. O grupo de causa 
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de óbitos no sexo masculino por bronquite, enfisema, asma apresenta maior taxa (1,1) em 

2000 e 2003 e, no sexo feminino, (0,6) em 2004. 

 Foi verificado na faixa etária de oitenta anos, um aumento de óbitos por causas 

específicas de doenças respiratórias para ambos os sexos, em relação aos outros grupos 

etários. Os óbitos por pneumonia nessa faixa etária apresentam as maiores taxas: 14,2 (2010) 

no sexo masculino e 10,8 (2010), para o feminino, enquanto para bronquite, enfisema, asma: 

9,5 (2004), para o masculino e 6,4 (2007), no feminino. 

Tabela 23- Taxa de mortalidade de doenças respiratórias no sexo masculino e na faixa 

etária de 60-69 anos (x 1.000 hab.), João Pessoa, 1999-2010 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pneumonias 0,0 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7 0,5 1,0 0,6 

Bronquite, 
enfisema, asma 1,0 1,1 0,7 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 0,7 0,9 0,5 0,6 

  Insuf respirat 
NCOP 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

Outr transt respirat 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 

   Infecc agudas NE 
das vias aéreas 
infer 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

   Edema pulmonar 
NE de outr form 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Demais causas de 
morte 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Tabela 24 - Taxa de mortalidade por doenças respiratórias no sexo feminino e na faixa etária  

de 60-69 anos de João Pessoa, 1999-2010 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pneumonias 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0,3 

Bronquite, 
enfisema, asma 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 

   Insuf respirat 
NCOP 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 

  Outr transt 
respirat 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,0 0,1 0,0 

  Edema pulmonar 
NE de outr form 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

  Derrame pleural 
NCOP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Demais causas de 
morte  0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

4.7 Óbitos de causa específica pelo capítulo de causa externa 

 

Os óbitos por causa externa não estão entre as principais causas de óbito em idosos no 

município de João Pessoa. Ela ocupa o 9º lugar no ranking do total dos óbitos com sessenta 

anos ou mais por Capítulos do CID 10, excluídas as causas Mal Definidas. Porém ela é de 

forte impacto para o conhecimento da violência na saúde dos idosos: violência interpessoal: 

homicídio e agressões, suicídios e violência no trânsito. Ela representa o Capítulo XX do CID 

10.  

Com dados na pesquisa 2012, verificamos que, na série temporal, a proporção de 

óbitos em idosos por causas externas foi menor nos anos de 2004, 2006 e 2010. Em relação ao 

sexo, a maior incidência foi no masculino 69%. O período em que ocorreram mais homicídios 

foi 2010-2007 para o sexo masculino, em ordem classificatória da frequência dos óbitos. A 

violência no trânsito, nos idosos, foi mais presente nos anos de 2008 (12), 2005 (11), 2003 e 

2010 (10) óbitos para o sexo masculino e, para o feminino, a maior frequência de óbitos foi 

em 2007 (6) e 2005, 2009, 2010 (5) óbitos.  

Observa-se, na Tabela 25, que, nas causas de acidentes de trânsito transporte, 

homicídios e suicídios apresentam proporções de óbitos maiores no sexo masculino, e suas 

taxas de mortalidade têm valores mais elevados nesse sexo, principalmente em acidentes de 

trânsito. Para as causas quedas e outros acidentes, a proporção de óbitos é maior no sexo 



73 

 

feminino, e suas respectivas taxas de mortalidade apresentaram valores maiores no sexo 

masculino. 

Tabela 25 - Número absoluto, proporção e taxa de óbitos por causas externa na população 

idosa, João Pessoa: 1999-2010 

  Nº Absoluto Proporção Taxa (x 1.000 hab.) % 

Causas Específica Mas Fem Mas Fem Mas Fem Total 

Acidentes de trânsito transporte 177 76 49,6 46,6 8,3 2,3 48,7 

Quedas 69 59 19,3 36,2 3,2 1,7 24,6 

Homicídios 54 8 15,1 4,9 2,5 0,2 11,9 

Outros acidentes 24 16 6,7 9,8 1,1 0,5 7,7 

Suicídios 31 4 8,7 2,5 1.5 0,1 6,7 

Lesões intencional indeterminada 2 0 0,6 0,0 0.1 0,0 0,4 

Total 357 163 100,0 100,0 16,8 4,8 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

Nota: Em relação ao consolidado. 

 

Há algumas diferenciações importantes na mortalidade por estratificação por sexo e 

faixa etária (Gráfico 9), (Tabela 26), (Tabela 27). A vitimização por acidentes de transporte 

corresponde a 48,65% dos óbitos por essa causa básica, com menor taxa de incidência no sexo 

feminino (2,25) e a maior taxa do grupo de idosos correspondente a oitenta anos ou mais 

(5,9). Nas mortes por quedas os riscos, crescem com a idade: na faixa de oitenta anos e mais, 

é a primeira causa de óbito (taxa 8,0) e a terceira causa entre o grupo etário de 60-69 anos. 

Constata-se que 88% dos homicídios em idosos são do sexo masculino e a maior taxa é no 

grupo de 60-69 anos. Os suicídios apresentaram taxas equivalentes para as faixas etárias de 

60-69 anos e 80 anos e mais. 
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Gráfico 09 - Taxa de mortalidade da população idosa pelas principais causas externas da CID 

10 e faixa etária. João Pessoa, 1999-2010   

 

                                                                                                                                                                                                                                            
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

Nota: Em relação ao consolidado. 

  

Tabela 26 - Taxa de mortalidade de causas externas no sexo masculino (x 1.000 hab.) e faixa 

etária de 60-69 anos, João Pessoa: 1999-2010 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Acidentes de 

trânsito transporte 
0,4 0,6 0,3 0,4 0,9 0,6 0,9 0,3 0,2 0,9 0,6 0,6 

Quedas 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 

Outros acidentes 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 

Suicídios 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 

Homicídios 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Tabela 27 - Taxa de mortalidade de causas externas no sexo feminino (x 1.000 hab.) e faixa etária de 

60-69 anos, João Pessoa: 1999-2010 

Causas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Acidentes de 

trânsito transporte 
0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 

Quedas 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Outros acidentes 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suicídios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Homicídios 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

4.8 Estatística Inferencial 

4.8.1 Teste de Wilcoxon  

Um dos questionamentos do estudo é verificar se há diferença nas causas de morte 

entre os idosos segundo o sexo, para isto se construiu um consolidado com os 21 capítulos da 

CID 10 no período de 2005 a 2010 e realizou-se o teste Wilcoxon rank sum test with 

continuity correction, ou seja, o teste não paramétrico de Wilcoxon (POCINHO, 2010).  

Para a realização do teste, foi utilizado o software R. Foram analisados 12.276 óbitos 

do consolidado construído, em que 6.504 eram do sexo feminino, e 5.772, do masculino.  

O resultado do teste masc. and  fem. apresentou: W = 215.5, P-value = 0.909.  O teste 

de Wilcoxon trata-se de um teste estatístico onde se assume duas hipóteses chamadas de 

hipóteses nula e hipótese alternativa. 

Hipótese Nula (H0): Não há diferença na mortalidade entre os sexos por capítulos 

do CID 10. 

Hipótese Alternativa (H1): Há diferença na mortalidade entre os sexos por 

capítulos. 

Quando o p-valor é maior que o nível de significância 5% (0,05), não se rejeita a 

hipótese nula. Como o resultado do teste apresentou um p-valor de 0, 909, não rejeitamos a 

hipótese nula de que não há diferenças entre a mortalidade por sexo nos últimos cinco anos. 

Realizou-se o mesmo teste de Wilcoxon em relação à diferença na mortalidade entre os 

sexos por todas as causas básicas de óbito em idosos no município de João Pessoa. Foi 

construído o segundo consolidado dos últimos 5 anos. O teste apresentou: masc. and fem,     

W = 10784.5, P-value = 0.8591. Alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0. 

Considerando um p-valor = 0,8591, verifica-se mais uma vez que não há diferença 

significativa no padrão da mortalidade entre os sexos por causa básica. 
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4.8.2 Série Temporal 

 

4.8.2.1 Previsões para Doenças do Aparelho Circulatório 

 

Pela Tabela 28, percebe-se um crescimento da mortalidade em idosos de João Pessoa 

entre dezembro de 2011 e o mesmo mês de 2015 para doenças do aparelho circulatório. 

Espera-se, segundo a estimativa para o mês de dezembro de 2011, que 85,64 idosos em João 

Pessoa falecerão por doenças do aparelho circulatório. Este número subirá para 101,74 idosos 

no mesmo período de 2015, podendo variar a estimativa entre 84,32 a 119,15 com uma 

confiança de 80%. A mesma estimativa poderá variar entre 75,11 e 128,37 considerando uma 

confiança de 95%. A previsão de óbitos para os anos de 2013 e 2014 são, respectivamente, 

1.109 e 1.155 óbitos. Considerando o ano de 2015, espera-se ter 1.200 óbitos de idosos por 

doenças do aparelho circulatório em João Pessoa, com um nível de confiança de 95%, 

prevendo 888 a 1.512 óbitos. O modelo que melhor se adequou ao comportamento da série 

estimada foi ARIMA (1,1,1). 
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Tabela 28- Previsões da mortalidade de idoso por doenças do aparelho circulatório, para 

intervalos de confiança de 80 a 95%, João Pessoa, dezembro 2011-dezembro 2015. 
 

Anos Previsões Lo,80 Hi,80 Lo,95 Hi,95

Dec 2011 85,64 72,17 99,12 65,03 106,25

Jan 2012 86,72 73,08 100,37 65,85 107,60

Feb 2012 87,21 73,46 100,97 66,18 108,25

Mar 2012 87,57 73,72 101,42 66,39 108,75

Apr 2012 87,89 73,95 101,83 66,58 109,21

May 2012 88,21 74,18 102,23 66,76 109,66

Jun 2012 88,52 74,41 102,64 66,94 110,11

Jul 2012 88,84 74,64 103,04 67,12 110,56

Aug 2012 89,15 74,86 103,44 67,30 111,01

Sep 2012 89,47 75,09 103,84 67,48 111,45

Oct 2012 89,78 75,32 104,24 67,67 111,90

Nov 2012 90,10 75,55 104,64 67,85 112,34

Dec 2012 90,41 75,78 105,04 68,04 112,79

Jan 2013 90,73 76,01 105,44 68,22 113,23

Feb 2013 91,04 76,24 105,84 68,41 113,67

Mar 2013 91,36 76,47 106,24 68,59 114,12

Apr 2013 91,67 76,70 106,64 68,78 114,56

May 2013 91,98 76,94 107,03 68,97 115,00

Jun 2013 92,30 77,17 107,43 69,16 115,44

Jul 2013 92,61 77,40 107,83 69,35 115,88

Aug 2013 92,93 77,64 108,22 69,54 116,32

Sep 2013 93,24 77,87 108,62 69,73 116,75

Oct 2013 93,56 78,10 109,01 69,92 117,19

Nov 2013 93,87 78,34 109,41 70,11 117,63

Dec 2013 94,19 78,57 109,80 70,31 118,07

Jan 2014 94,50 78,81 110,19 70,50 118,50

Feb 2014 94,82 79,04 110,59 70,70 118,94

Mar 2014 95,13 79,28 110,98 70,89 119,37

Apr 2014 95,44 79,52 111,37 71,09 119,80

May 2014 95,76 79,75 111,76 71,28 120,24

Jun 2014 96,07 79,99 112,16 71,48 120,67

Jul 2014 96,39 80,23 112,55 71,68 121,10

Aug 2014 96,70 80,47 112,94 71,87 121,53

Sep 2014 97,02 80,71 113,33 72,07 121,96

Oct 2014 97,33 80,95 113,72 72,27 122,39

Nov 2014 97,65 81,18 114,11 72,47 122,82

Dec 2014 97,96 81,42 114,50 72,67 123,25

Jan 2015 98,28 81,66 114,89 72,87 123,68

Feb 2015 98,59 81,90 115,28 73,07 124,11

Mar 2015 98,91 82,14 115,67 73,27 124,54

Apr 2015 99,22 82,39 116,05 73,47 124,97

May 2015 99,53 82,63 116,44 73,68 125,39

Jun 2015 99,85 82,87 116,83 73,88 125,82

Jul 2015 100,16 83,11 117,22 74,08 126,25

Aug 2015 100,48 83,35 117,60 74,29 126,67

Sep 2015 100,79 83,59 117,99 74,49 127,10

Oct 2015 101,11 83,84 118,38 74,70 127,52

Nov 2015 101,42 84,08 118,76 74,90 127,94

Dec 2015 101,74 84,32 119,15 75,11 128,37

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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O Gráfico 10 apresenta a estimativa pontual da previsão da mortalidade em idoso por 

doenças do aparelho circulatório, pela linha crescente que está dentro das áreas laranja ou 

amarela, estimando que os óbitos por essa causa do CID 10 tende a aumentar em todos os 

anos, podendo variar a estimativa entre essas faixas, dependendo de um intervalo de 80 ou 

95%. A área laranja corresponde ao intervalo de 80%, e a amarela, ao intervalo de 95% de 

confiança. O intervalo de 95% de confiança é o maior intervalo, podendo a estimativa variar 

de ponta a ponta entre a área amarela. Percebe-se que quanto maior for a confiança, maior 

será o intervalo de confiança.  

 

Gráfico 10 - Previsões da mortalidade de idoso por doenças do aparelho circulatório, para 

intervalos de confiança de 80 a 95%. João Pessoa, dezembro 2011-dezembro 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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4.8.2.2 Previsões para as Neoplasias 

 

 

A Tabela 29 mostra um crescimento da mortalidade de idosos em João Pessoa entre 

dezembro de 2011 e dezembro de 2015 para neoplasias. Espera-se, segundo a estimativa para 

o mês de dezembro de 2011, que 40,3 idosos de João Pessoa falecerão por esta causa. Este 

número subirá para 48,8 idosos no mesmo período de 2015, podendo variar a estimativa entre 

41,4 a 56,2 com uma confiança de 80%. A mesma estimativa poderá variar entre 37,4 e 60,2 

considerando uma confiança de 95%. Considerando os anos de 2013 e 2014, espera-se ocorrer 

respectivamente 524 e 549 óbitos de idosos por neoplasia em João Pessoa e 574 óbitos em 

2015, com estimativa de 438,31 a 710 óbitos, para um nível de confiança de 95%. Para 

previsão de neoplasias, obteve-se um modelo ARIMA (1,1,1). 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Meses Previsoes Lo,80 Hi,80 Lo,95 Hi,95

Dec 2011 40,3 33,0 47,6 29,1 51,5

Jan 2012 40,6 33,2 47,9 29,4 51,8

Feb 2012 40,7 33,4 48,1 29,5 52,0

Mar 2012 40,9 33,6 48,3 29,7 52,1

Apr 2012 41,1 33,8 48,4 29,9 52,3

May 2012 41,3 33,9 48,6 30,1 52,5

Jun 2012 41,4 34,1 48,8 30,2 52,7

Jul 2012 41,6 34,3 49,0 30,4 52,9

Aug 2012 41,8 34,5 49,1 30,6 53,0

Sep 2012 42,0 34,6 49,3 30,7 53,2

Oct 2012 42,1 34,8 49,5 30,9 53,4

Nov 2012 42,3 35,0 49,7 31,1 53,6

Dec 2012 42,5 35,1 49,9 31,3 53,7

Jan 2013 42,7 35,3 50,0 31,4 53,9

Feb 2013 42,9 35,5 50,2 31,6 54,1

Mar 2013 43,0 35,7 50,4 31,8 54,3

Apr 2013 43,2 35,8 50,6 31,9 54,5

May 2013 43,4 36,0 50,7 32,1 54,6

Jun 2013 43,6 36,2 50,9 32,3 54,8

Jul 2013 43,7 36,4 51,1 32,5 55,0

Aug 2013 43,9 36,5 51,3 32,6 55,2

Sep 2013 44,1 36,7 51,5 32,8 55,4

Oct 2013 44,3 36,9 51,6 33,0 55,5

Nov 2013 44,4 37,0 51,8 33,1 55,7

Dec 2013 44,6 37,2 52,0 33,3 55,9

Jan 2014 44,8 37,4 52,2 33,5 56,1

Feb 2014 45,0 37,6 52,3 33,7 56,2

Mar 2014 45,1 37,7 52,5 33,8 56,4

Apr 2014 45,3 37,9 52,7 34,0 56,6

May 2014 45,5 38,1 52,9 34,2 56,8

Jun 2014 45,7 38,3 53,0 34,3 57,0

Jul 2014 45,8 38,4 53,2 34,5 57,1

Aug 2014 46,0 38,6 53,4 34,7 57,3

Sep 2014 46,2 38,8 53,6 34,9 57,5

Oct 2014 46,4 38,9 53,8 35,0 57,7

Nov 2014 46,5 39,1 53,9 35,2 57,9

Dec 2014 46,7 39,3 54,1 35,4 58,0

Jan 2015 46,9 39,5 54,3 35,5 58,2

Feb 2015 47,1 39,6 54,5 35,7 58,4

Mar 2015 47,2 39,8 54,6 35,9 58,6

Apr 2015 47,4 40,0 54,8 36,1 58,7

May 2015 47,6 40,2 55,0 36,2 58,9

Jun 2015 47,8 40,3 55,2 36,4 59,1

Jul 2015 47,9 40,5 55,4 36,6 59,3

Aug 2015 48,1 40,7 55,5 36,7 59,5

Sep 2015 48,3 40,8 55,7 36,9 59,6

Oct 2015 48,5 41,0 55,9 37,1 59,8

Nov 2015 48,6 41,2 56,1 37,3 60,0

Dec 2015 48,8 41,4 56,2 37,4 60,2

Tabela 29 - Previsões da mortalidade por neoplasias, para intervalos de confiança de 80 a 95%. João  

Pessoa, dezembro de 2011- dezembro de 2015 
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O gráfico 11 apresenta a estimativa do limite mínimo e máximo da previsão da 

mortalidade de idoso por neoplasia, pela linha pontual crescente, e os limites das variações 

estão dentro das áreas laranja (intervalo de 80%) e amarela (intervalo de 90% de confiança). 

A tendência dos óbitos pelos anos analisados é crescente. 

 

Gráfico 11 - Previsões da mortalidade por neoplasias, para intervalos de confiança de 80 a 

95%. João Pessoa, dezembro de 2011- dezembro de 2015 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 

 

4.8.2.3 Previsões para Doenças do Aparelho Respiratório 

 

 A Tabela 30 apresenta as previsões para os anos de dezembro de 2011 a 2015 do 

número de notificações de óbitos em idosos por doenças respiratórias para intervalos de 

confiança de 80 e 95%. Espera-se para os anos de 2012, 2013, 2014, respectivamente, uma 

previsão de 400, 417 e 434 óbitos de idosos por doenças respiratórias. A previsão foi que, em 

2015, irão ocorrer 451 óbitos por esta causa em João Pessoa. Considerando o intervalo de 

confiança de 95%, essa previsão pode variar de 17,61 a 885 óbitos. Os valores numéricos das 

projeções tiveram arredondamento para número inteiro, respeitando as diferenças 

significativas (absoluta e relativa) entre eles. Para previsão de óbitos por doenças 

respiratórias, obteve-se um modelo ARIMA(2,1,2).  
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Tabela 30 -  Previsões da mortalidade por doenças respiratórias, para intervalos de confiança 

de 80 a 95%, João Pessoa, dezembro de 2011- dezembro de 2015 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 

 

 

Meses Previsões Lo,80 Hi,80 Lo,95 Hi,95

Dec 2011 32,56 19,94 45,19 13,25 51,87

Jan 2012 32,68 19,76 45,60 12,92 52,44

Feb 2012 32,80 19,59 46,01 12,59 53,01

Mar 2012 32,92 19,42 46,42 12,27 53,57

Apr 2012 33,04 19,25 46,83 11,95 54,13

May 2012 33,16 19,08 47,23 11,64 54,68

Jun 2012 33,28 18,92 47,63 11,32 55,23

Jul 2012 33,39 18,76 48,03 11,02 55,77

Aug 2012 33,51 18,60 48,42 10,71 56,32

Sep 2012 33,63 18,45 48,82 10,41 56,85

Oct 2012 33,75 18,30 49,21 10,11 57,39

Nov 2012 33,87 18,14 49,60 9,82 57,92

Dec 2012 33,99 17,99 49,99 9,53 58,45

Jan 2013 34,11 17,85 50,37 9,24 58,98

Feb 2013 34,23 17,70 50,76 8,95 59,51

Mar 2013 34,35 17,55 51,14 8,67 60,03

Apr 2013 34,47 17,41 51,52 8,38 60,55

May 2013 34,59 17,27 51,90 8,10 61,07

Jun 2013 34,70 17,13 52,28 7,82 61,59

Jul 2013 34,82 16,99 52,66 7,55 62,10

Aug 2013 34,94 16,85 53,03 7,27 62,61

Sep 2013 35,06 16,71 53,41 7,00 63,12

Oct 2013 35,18 16,58 53,78 6,73 63,63

Nov 2013 35,30 16,44 54,16 6,46 64,14

Dec 2013 35,42 16,31 54,53 6,19 64,65

Jan 2014 35,54 16,18 54,90 5,93 65,15

Feb 2014 35,66 16,04 55,27 5,66 65,65

Mar 2014 35,78 15,91 55,64 5,40 66,15

Apr 2014 35,89 15,78 56,01 5,14 66,65

May 2014 36,01 15,65 56,37 4,88 67,15

Jun 2014 36,13 15,53 56,74 4,62 67,65

Jul 2014 36,25 15,40 57,11 4,36 68,15

Aug 2014 36,37 15,27 57,47 4,10 68,64

Sep 2014 36,49 15,14 57,84 3,84 69,14

Oct 2014 36,61 15,02 58,20 3,59 69,63

Nov 2014 36,73 14,89 58,56 3,34 70,12

Dec 2014 36,85 14,77 58,92 3,08 70,61

Jan 2015 36,97 14,65 59,29 2,83 71,10

Feb 2015 37,09 14,52 59,65 2,58 71,59

Mar 2015 37,20 14,40 60,01 2,33 72,08

Apr 2015 37,32 14,28 60,37 2,08 72,57

May 2015 37,44 14,16 60,73 1,83 73,05

Jun 2015 37,56 14,04 61,08 1,59 73,54

Jul 2015 37,68 13,92 61,44 1,34 74,02

Aug 2015 37,80 13,80 61,80 1,09 74,50

Sep 2015 37,92 13,68 62,16 0,85 74,99

Oct 2015 38,04 13,56 62,51 0,61 75,47

Nov 2015 38,16 13,44 62,87 0,36 75,95

Dec 2015 38,28 13,33 63,23 0,12 76,43
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Percebe-se no Gráfico 12 uma tendência suave de crescimento dos casos de óbitos por 

doenças do aparelho respiratório. 

 

Gráfico 12- Previsões da mortalidade por doenças respiratórias, para intervalos de confiança 

de 80 a 95%, João Pessoa, dezembro de 2011- dezembro de 2015 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 
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Para ter certeza de que o modelo escolhido foi adequado, foi identificado outro modelo 

de previsão da série temporal estimando a previsão por doze meses, apresentado na Tabela 31, 

para comparar os resultados da previsão, pelo modelo de Box e Jenkins. O modelo escolhido 

foi o Holt-Winters Multiplicativo, o qual resultou na previsão similar a de Box e Jenkins, 

prevendo 390 óbitos de idosos por doenças do aparelho respiratório em 2012.  

Tabela 31 - Previsões da mortalidade por doenças respiratórias, João Pessoa, no período de 

janeiro a dezembro de 2012  

                                                                                                        
 MÊS                       PREVISÕES 

Janeiro 25 

Fevereiro 29 

Março 38 

Abril 33 

Maio 38 

Junho 35 

Julho 36 

Agosto 33 

Setembro 30 

Outubro 33 

Novembro 30 

Dezembro 28 

                                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Ao analisar as características do perfil dos óbitos em idosos, debruçar-nos-emos na 

questão do preenchimento das variáveis: naturalidade, raça/cor, estado civil, escolaridade, 

ocupação da D.O do SIM. O Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 

Políticas do Idoso realizou uma classificação quanto a esses preenchimentos e obteve o 

conceito regular, para o Brasil, nos anos de 2007, 2008 e 2009 e ruim para João Pessoa, nesse 

mesmo período. Nos resultados desse estudo, encontramos 56,8 % de óbitos em idosos com 

informação ignorada ou sem nenhuma instrução, enquanto o estudo de Sales e Filho (2011) 

apresentou 3% dos casos na população geral nesse mesmo município com escolaridade  

ignorada. 

O resultado do perfil sociodemográfico dos óbitos de idosos com baixa renda e 

escolaridade coincide com o perfil dos idosos brasileiros, porém chama-nos atenção a falta de 

preenchimento dos dados no item grau de instrução, sendo este um importante indicador 

socioeconômico. O perfil dos óbitos de idosos sem nenhuma instrução é superior as demais 

níveis de instrução com esta variável preenchida. A população idosa de João Pessoa, em 2000, 

estava com índice de alfabetização melhor que o Brasil e a Paraíba, segundo dados do Sistema 

ISAP-idoso (SISAP, 2012). 

  O percentual de idosos analfabetos reduziu de 29% em 2000, para 20,8% em 2010 

nesse município (IBGE, 2010d). É possível que este indicador interfira na educação, na saúde 

desses idosos e na taxa de mortalidade. 

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2009a) é de 55% a população idosa 

de João Pessoa sem instrução e com menos de um ano de estudo e 17,8% com um a três anos 

de estudo. Em Sales e Filho (2011), constata-se que 43% dos óbitos acima de quinze anos 

eram analfabetas, e 26% eram considerados analfabetos funcionais, destacando a redução do 

percentual, quando inclui a população de 15 a 59 anos. Em Virtuoso e Guerra (2008), 

apresenta-se que são 38% das idosas analfabetas funcional, em comparação com os 23,1 % 

sem nenhuma instrução e 45 % analfabetos funcional da série temporal, subtraindo os óbitos 

ignorados e sem informação. 

Estudos de Godoy et al. (2006) apontam para a tendência de associação entre  

adoecimento e mortalidade por doenças cardiovasculares em população de baixa escolaridade 

e de baixa renda e, portanto, com menor acesso aos benefícios da prevenção e tratamento. 
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Essa tendência é confirmada por estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde e 

estudo desenvolvido em Bambuí, MG. 

Uma população com bom nível de instrução contribui para manter o indivíduo ativo e 

participante, amplia as oportunidades de melhores empregos e renda, facilita a utilização dos 

serviços de saúde e a inclusão nos programas educacionais e sanitários, proporciona uma 

resposta mais rápida no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida de uma 

população, gerando um impacto na mortalidade (MASTROENI, 2007). 

Quanto ao quesito raça/cor, os resultados aparecem semelhantes à distribuição da 

população idosa por raça/cor autodeclarada da população brasileira como um todo, segundo 

Censo 2000 e Santos (2007), tendo 60,7% autodeclaradas brancas, 30,7% pardas e 7% negras; 

contudo, na série, há um aumento da diferença de percentual para as pardas e diminuição do 

percentual negro. Em relação ao censo 2010, foi constatada uma maior proporção das pessoas 

que se declaram como pretas e pardas, de 44,7% da população em 2000 para 50,7% em 2010. 

A tendência dos óbitos de idosos na raça branca, principalmente na faixa etária de oitenta 

anos e mais de idade foi constatada nos três estudos, sugerindo que as diferenças de condições 

de vida e acesso a cuidados de saúde, bem como à participação desigual na distribuição de 

rendimentos estão ligados a essa raça (IBGE, 2000, 2010d; MASTROENI, 2007). O 

percentual dos óbitos predominante nas raças pardas e negras é a faixa etária de 60-69 anos. 

Em relação ao estado civil, os resultados do perfil dos idosos convergem com a 

realidade do Brasil e de outro estudo, com maior percentual de idosas casadas, em relação às 

viúvas divergem, pois ocorre mais óbitos de mulheres viúvas (VIRTUOSO JUNIOR; 

GUERRA, 2008). O percentual de idosos morando sozinhos é superior no Brasil (12,21%), 

em seguida João Pessoa (9,24%) e PB (6,12%). O percentual de óbitos em idosos solteiros na 

série é maior no sexo feminino e na faixa de oitenta anos e mais. 

Com referência ao local do óbito, no consolidado (1999-2010), predomina o hospital, 

72,3%, seguidos do domicílio. A via pública é responsável pela maioria dos óbitos masculino, 

na faixa etária de 60-69 anos. Em outro estudo 69% dos óbitos ocorreram em domicílios, 23% 

foram protocolados no Sistema de Vigilância de Óbito, SVO, com encaminhamento 

hospitalar, e os 8% restantes ocorreram em via pública (SALES FILHO, 2011). Óbitos de 

causa desconhecida é um tipo de causa mal definida, sendo classificado como R99. 

Considerando as modificações das causas de morte durante a série temporal de 1999 a 

2010, o pico de queda dos óbitos por causa mal definida coincide com a implantação do 

Serviço de Verificação de óbito- SVO. Os dados por essa causa, no ano de 1999 a 2000, são 

conceituados como deficientes, pois possuem percentuais das mortes superior ou igual a 30%, 
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apresentam-se regulares para os anos de 2001 e 2002 (proporções entre 16 a 30%) e bons para 

os anos de 2003-2010, segundo classificação dos dados percentuais das mortes por essas 

causas (PAES, 2007). 

Uma das metas principais do Plano de Ações citado é reduzir a taxa de mortalidade 

prematura aos indivíduos e maiores de setenta anos, por DCNT em 2% ao ano; aumentar a 

cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos e aumentar a cobertura de exame 

preventivo de câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos.   Dentre as diretrizes da 

vigilância, propõe-se o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade 

específica das doenças, cuja ação encontra a proposta de realização de Pesquisa Nacional de 

Saúde – 2013 (em parceria com IBGE), com a inclusão da população idosa (BRASIL, 2011). 

Nesse contexto, acreditam-se avanços nas pesquisas em mortalidade de idosos. 

Voltando ao problema em questão, dados internacionais convergem com a realidade do 

Brasil e de João Pessoa, cuja incidência da mortalidade de idosos é maior para homens que 

para mulheres, justificando assim o fenômeno da feminização na velhice (LAURENTI, 

MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2004; BRASIL, 2004a). Dados do estudo proposto convergem 

com esses autores quanto à predominância do sexo masculino, embora, na faixa etária dos 

mais idosos, haja uma redução na razão entre os sexos, em relação à faixa de 60-69 anos, 

refletindo na diminuição da desvantagem na mortalidade do sexo feminino. Avaliando o ano 

de 2010, houve razão de sexo de 0,72 na faixa dos idosos mais novos, e 0,47 em idosos com 

oitenta anos e mais. Esse comportamento permaneceu por toda a série. Segundo os autores 

supracitados seria decorrente da falta de proteção hormonal após menopausa. Verificaram 

também que os coeficientes de mortalidade masculina são cerca de 50% maiores, e que a 

maior frequência de morbidade é em mulheres. 

As taxas de mortalidade mostraram em toda série temporal 1999-2010, tendência 

crescente à medida que a idade avança, fato este observado em ambos os sexos e 

apresentando comportamento semelhante na mortalidade mundial. Isso se reflete na 

prevalência de deficiências no sexo feminino e incapacidades nas idades mais avançadas, 

necessitando de reabilitação como questão fundamental na qualidade de vida do idoso. A 

sobrevida masculina ainda é aceita por vários autores principalmente como resultado de 

fatores biológicos, além da questão de gênero (LAURENTI, MELLO-JORGE, GOTLIEB, 

2004). 

O resultado do estudo mostra que, no ano 2000, a proporção de idosos era de 8,13% 

em João Pessoa, percentual acima do número do Brasil e países menos desenvolvidos da 

América Latina e Caribe, Sudeste Asiático e abaixo da proporção dos países desenvolvidos e  
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Europa Ocidental  (IBGE, 2010e; MOREIRA, 2002). Comparando o percentual da população 

idosa de 2000 (8,97%) e 2010 (10,32%) em João Pessoa, a proporção tem aumentado mais em 

João Pessoa, do que na Paraíba e no Brasil. Ela representa 10,32% do total de 723.515 

residentes idosos, situada atrás de Recife (11,8%) e Natal (10,4%). 

Considerando a população geral no Brasil, em 2009, as DCNT que mais mataram 

foram as doenças cardiovasculares (31,3%), o câncer (16,2%), as doenças respiratórias 

crônicas (5,8%) e o diabetes mellitus (5,2%) (BRASIL,2010). 

Considerando as modificações das causas de morte durante a série temporal de 1999 a 

2010, o pico de queda dos óbitos por causa mal definida coincide com a implantação do 

Serviço de Verificação de óbito SVO. Os dados por essa causa, no ano de 1999 a 2000, são 

conceituados como deficientes, pois possuem percentuais das mortes superior ou igual a 30%, 

apresentam regular para os anos de 2001 e 2002 (proporções entre 16 a 30%) e boa para os 

anos de 2003-2010, segundo classificação dos dados percentuais das mortes por essas causas 

conforme Paes (2007). 

Estudos de Sales Filho (2010), analisando as tendências da série (1998 a 2007) e as 

taxas de mortalidade pelos principais capítulos do CID 10, nesse mesmo município, retrata-se 

que apenas o Capítulo XVIII (Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte) apresentou uma redução mais acentuada depois 

que o sistema SVO foi implantado, enquanto que os outros capítulos apresentaram uma 

tendência constante de crescimento. Os SVOs realizam necropsias em casos de mortes 

naturais sem causa de óbito, todavia percebe-se, no resultado do estudo, baixo percentual de 

óbitos (8,8%), naqueles em que foram realizadas necropsias, com maioria masculina e faixa 

etária de 60-69 anos. Esse resultado diverge de estudos de Lima e Costa e colaboradores 

(2000), verificando-se a existência de maior dificuldade para determinar a causa do óbito em 

pacientes mais velhos. A incidência de óbitos nessa faixa etária sugere que seja realizado 

estudo para verificar se houve associação dos óbitos em via pública e nos que se submeteram 

à necropsia nesse grupo etário. 

A queda dos óbitos por causa mal definida reflete uma melhora na qualidade das 

estatísticas de mortalidade e do nível de saúde nos idosos e desenvolvimento na região. 

Comparando João Pessoa ao Brasil, nota-se que em nível nacional, ocorreu melhora dos dados 

mal definidos (LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2004; SALES FILHO, 2010). 

Analisando os óbitos por situação de confirmação de diagnóstico por cirurgia e faixa 

etária na população idosa de João Pessoa, 1999-2010 representam 8,2 % e predomina a faixa 

de 60-69 anos, apresentando o dobro em relação aos mais idosos, embora ocorra 43,7 % de 
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dados sem informação. Os óbitos no consolidado por causas natural representam 98% dos 

óbitos, convergindo com outros estudos, predominam no sexo feminino, e a faixa de 80 anos e 

mais apresenta um percentual de 49,1% com assistência médica. 

Na construção da tendência da série temporal pelos grandes grupos da mortalidade em 

idosos, por capítulos do CID 10, observa-se, nas causas definidas, o mesmo ranking das 

principais causas observadas nos anos de 2005 e 2009 em João Pessoa para ambos os sexos 

(AP. circulatório, neoplasias, respiratório, endócrino, digestivo). A causa externa ocupava o 

nono lugar. Comparando os dados com a Paraíba, percebe-se que houve uma leve redução de 

óbitos por esta causa: em 2005, as causas externas ocupavam o oitavo lugar e, em 2009, o 

sétimo lugar. Nesse mesmo ano, houve uma inversão do 3° e 4° lugar nas principais causas, 

ficando as doenças endócrinas em 3° lugar. O perfil da mortalidade do Brasil assemelha-se ao 

de João Pessoa, exceto no aumento do percentual de causas externas ao longo dos anos, 

passando do oitavo lugar, em 2005, para o sexto, em 2009, no Brasil e permanecendo o nono 

lugar em João Pessoa, nesses anos. 

Estudos apontam um mesmo padrão para as causas da mortalidade na população idosa, 

tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, com redução gradual da 

mortalidade por doenças infecciosas, dando lugar às crônicas e degenerativas, apresentando 

como causa majoritária as doenças isquêmicas cardíacas e cardiovasculares. Em seguida, 

encontram-se os óbitos por neoplasia e os relacionados às doenças respiratórias (LAURENTI; 

MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2004; IBGE, 2010d; LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 

2003). 

Um dado peculiar no estudo proposto da série de 1999-2010 é a permanência das taxas 

crescentes de mortalidade pelas doenças infecciosas ao longo dos anos e predominância para 

o sexo masculino. Carmo, Barreto e Siva Júnior (2003) confirmam a tendência declinante das 

doenças transmissíveis no Brasil. Esses autores supracitados apresentam a evolução das 

doenças infecciosas e parasitárias (DIP), que representavam 45,7% do total de óbitos 

ocorridos no Brasil em 1930 e o declínio dos óbitos, atingindo o percentual de 5,9%, por 

causas definidas no ano de 1999. 

Em estudo, Paes (2001) e Araújo e Alves (2000) discorrem sobre a influência de 

fatores de natureza socioeconômica e as taxas de mortalidade. Nesse contexto, o alto 

percentual de idosos em situação de pobreza, no município de João Pessoa, poderá ter 

contribuído para que não houvesse a diminuição da taxa de algumas doenças infecciosas e 

parasitárias ao longo dos anos analisados. 
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É necessário o fortalecimento de novas estratégias para algumas doenças infecciosas e 

parasitárias da população idosa do município de João Pessoa, entre as áreas de prevenção e 

controle e as redes assistenciais. Weatherall et al. (2006) sugerem que esse objetivo pode ser 

alcançado, em parte, melhorando as condições ambientais e de saúde pública, como nutrição e 

saneamento básico juntamente com o desenvolvimento da imunização, quimioterapia 

antimicrobiana, e a crescente capacidade de identificar novos organismos patogênicos. 

A hierarquia das três causas mais frequente de óbito entre idosos no país não se 

modificou nos últimos 31 anos, porém percebem-se sinais de mudanças, como as taxas de 

mortalidade por doenças do aparelho circulatório, apresentando um acentuado e constante 

declínio, enquanto as de neoplasia e doença respiratória aumentaram gradativamente 

(CARNEIRO; SILVA, 2004; LIMA-COSTA, PEIXOTO, GIATTI, 2004; BRASIL, 2004a).  

As doenças do aparelho circulatório na série temporal acompanhou a tendência 

mundial de queda na proporção de idosos nos anos de 2008 a 2010. Estudo de Brasil (2004a) 

mostra a evolução da taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório no Brasil e 

suas regiões, evidenciando esse declínio, mas ressalva a exceção para a região do Nordeste, 

nos anos de 1980, 1990, 2000. A diminuição da taxa de mortalidade nos EUA pelas doenças 

cardiovasculares é considerada uma das dez grandes conquistas em saúde pública, durante o 

século XX (BRASIL, 2004a; FORD; CAPEWELL, 2011).  O declínio dessas taxas sugere 

que possa ter ocorrido melhoria relativa das condições socioeconômicas e dos fatores de risco 

na população idosa, como tabagismo, colesterol total, pressão arterial, mudanças no estilo de 

vida e no avanço de novos procedimentos de tecnologia médica para prevenção e tratamento 

dessas doenças. 

Em 2001, as doenças do aparelho circulatório apresentaram praticamente o mesmo 

percentual no Brasil e em João Pessoa, respectivamente 27% e 28,41%. Considerando que 

essas doenças estejam situadas em primeiro lugar entre as causas de morte no Brasil e, na 

maior parte do mundo, será analisada a evolução dos óbitos das suas principais causas 

específicas. 

No município de João Pessoa, a doença isquêmica do coração ocupa a principal causa 

de óbitos em idosos do sexo masculino (quarto no feminino), segundo as vinte causas 

específicas de óbito que mais foram notificadas por sexo, com o maior percentual de óbitos 

por essa causa em 2007 (13,8%) e menor em 2000 (8,9 %). América do Norte, América 

Central, área Andina (16%), Caribe não Latino (17,2%) também ocupam o 1° lugar no 

ranking das dez principais causas. Já o Brasil (12,9 %), Cone Sul e México representam a 

segunda causa de óbito em idosos para ambos os sexos. Dentre as doenças do aparelho 
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circulatório ela representa 20% dos óbitos e, ao verificarmos a diferenças das causas  de morte 

entre idosos por sexo e faixa etária, percebemos a incidência da taxa maior no sexo masculino 

e na faixa etária de oitenta anos e mais. Quando fazemos o levantamento por sexo, 

verificamos uma freqüência maior na faixa de sessenta anos ou mais para o sexo masculino, e 

os mais idosos, para o sexo feminino. 

Os Acidentes vasculares cerebrais não especificados representam a terceira causa em 

ambos os sexos, das vinte principais causas específicas de óbito em idosos que mais foram 

notificadas por sexo, com maior percentual em 2000 (16,7%) e menor em 2008 (11,4%). O 

Brasil está com um percentual maior em relação aos óbitos por doenças cerebrovasculares , 

2007 (14,5%) (OPAS, 2007; PARAÍBA, 2010). Essas doenças representam 35,3 % dos óbitos 

pelas doenças do aparelho circulatório. A taxa de ocorrência é maior no sexo masculino e a 

faixa etária de oitenta anos e mais é sete vezes maior que a dos idosos mais novos. 

As doenças hipertensivas ocupam o 15º lugar no sexo masculino e 13º para o 

feminino, e o maior percentual foi em 2008 (5,2%), e o menor, 3,3% (2002) no consolidado. 

São considerados óbitos por doenças hipertensivas os que têm como diagnóstico doenças 

cardíacas ou renais hipertensivas. Essas doenças têm um comportamento crescente de 1999 a 

2005 em ambos os sexos. A taxa de incidência é maior no sexo feminino e na faixa etária de 

oitenta anos e mais, corroborando com estudos de Lima-Costa  et al. (2009). A frequência dos 

óbitos nessa faixa etária no estudo representou o dobro da faixa dos idosos mais novos. 

Segundo os mesmos autores, ela é a doença crônica mais comum em idosos, com prevalência 

igual ou superior a 60% em países desenvolvidos, assim como na América Latina e Caribe. 

Os resultados por essas causas específicas sugerem redução na prevalência do 

tabagismo através de implementação das ações de controle da hipertensão voltados ao idoso, 

adoção de estilos de vida saudáveis e desenvolvimento de tratamento de doenças cardíacas 

com procedimentos mais eficazes de emergência e cirúrgicos. Estudo de Lima-Costa et al. 

(2009) comprovam a influência dos hábitos alimentares na morbimortalidade cardiovascular e 

recomenda a ingestão diária de cinco ou mais porções de frutas e hortaliças. 

O programa “João Pessoa vida saudável” foi criado em 2006 para promover hábitos de 

vida saudáveis, objetivando a diminuição das DCNTs através do desenvolvimento de 

atividades físicas nas praças, além de sensibilizar e orientar sobre a importância dessa 

atividade para a prevenção de doenças e conscientização da população sobre hábitos de vida 

saudáveis e fatores de riscos. Recomenda-se a prática de exercícios físicos de intensidade leve 

ou moderada para prevenir a hipertensão arterial e para o controle da hipertensão já instalada. 



92 

 

Acredita-se que essas medidas contribuirão para redução dos óbitos pelas doenças 

cardiovasculares. 

As neoplasias mostraram uma tendência crescente na taxa de óbitos até 2003 e uma 

estabilização de 2005 a 2010 em João Pessoa e diverge do comportamento do Brasil, onde há 

tendência de queda na taxa de mortalidade de 1980-2006 (FONSECA; ELUF-NETO, 

WUNSCH FILHO, 2010; SILVA et al., 2011). Esses autores mostraram que houve uma 

redução das neoplasias em mulheres (10,5%), maior do que nos homens (4,6%). A taxa de 

mortalidade por faixa etária acompanha o comportamento da prevalência pelos mais idosos 

em todas as causas específica de óbitos por neoplasia. 

Na série temporal de 1999-2010, o câncer de estômago nos homens aparece na 

vigésima posição entre as vinte causas específicas de óbito que mais foram notificadas por 

sexo, com comportamento instável na proporção dos óbitos, contudo com tendência 

ascendente. Segundo os autores supracitados, essa não é a realidade no Brasil e no mundo. Os 

dados do estudo em questão apontam a possíveis problemas com o saneamento básico e uso 

inadequado de alimentação, rica em carnes vermelhas, carne de sol, frituras, mortadela, 

consumo excessivo de álcool, entre outros típicos de alimentos dessa região. A prefeitura de 

João Pessoa oferece diariamente 1.250 refeições ao custo de R$ 1,00 e deveria iniciar um 

trabalho de conscientização da população sobre hábitos alimentares, mostrando a realidade 

das estatísticas de mortalidade nesse município. 

O câncer de brônquios e dos pulmões apresentou tendência ascendente nos homens, 

porém com queda nos anos de 2006-2008 e nas mulheres ocorreu aumento ao longo de todos 

os anos analisados. Ele tem incidência maior no sexo masculino. Considerando ambos os 

sexos, esta causa representou o maior percentual das neoplasias, porém é a segunda causa em 

proporção. Estudos de Fonseca, Eluf-Neto e Wunsch Filho (2010) mostram que houve uma 

queda das taxas de mortalidade nos homens e aumento nas mulheres. Segundo Silva et. al. 

(2011), houve um aumento das taxas em ambos os sexos no Brasil e nos EUA. Os programas 

e estratégias de controle do tabagismo criados em 2006 no município devem ser revistos. 

A tendência da mortalidade em idosas por câncer de mama foi ascendente até 2005 e 

tendeu a estabilizar-se até o fim da série analisada. Estudos de Fonseca et al (2010) 

corroboram com essa estabilização nas taxas e diverge com Silva et al. (2011) que mostram 

tendência crescente nas taxas de câncer de mama. A proporção dos óbitos é maior na faixa 

etária de 60-69 anos, porém os mais idosos possuem as taxas mais elevadas. Estudo sobre os 

indicadores dos hábitos de vida e fatores de risco da população com 65 ou mais anos de idade 

entre Brasil e Estados Unidos, em 2000, mostra uma considerável redução dos percentuais de 
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mamografia nos últimos dois anos no Brasil (REBOUÇAS; PEREIRA, 2008). Espera-se que 

seja cumprido o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis. O Brasil necessita de mais iniciativas de prevenção para o câncer, 

principalmente de mama. 

América Latina e Caribe indicam uma medida para lidar com o problema da  carga 

crescente de doenças e incapacidades funcionais dos idosos: a participação ativa dos idosos na 

comunidade e a necessidade de terem uma ocupação seja emprego voluntário ou remunerado, 

que possibilite o engajamento dos doentes crônicos e com limitações funcionais na 

comunidade, contradizendo com o comportamento da maioria dos idosos brasileiros: parar de 

trabalhar aos 65 anos de idade. Além de mudança no estilo de vida através da reeducação 

alimentar, é necessário parar de fumar, controlar o peso e praticar exercícios físicos diários 

(CHRISTENSEN, 2009). 

A tendência do câncer de próstata mostra um comportamento estável de 2001-2004 e 

instável ao longo da série. A faixa etária de oitenta anos e mais é a que possui as taxas mais 

elevadas e a maior proporção. O câncer de próstata representa a segunda causa de óbitos por 

câncer no mundo e foi a causa com maior proporção entre as neoplasia. O comportamento 

crescente vem sendo observado no Brasil, Argentina, Chile, México, Japão, China e Rússia e 

decrescente nos EUA, Alemanha e França (FONSECA; ELUF-NETO; WUNSCH FILHO, 

2010). Com relação aos óbitos por neoplasias entre os homens, eles predominam como 

principal causa, seguida dos brônquios e pulmões. Comportamento inverso foi encontrado em 

estudos de Lima-Costa, Peixoto e Giatti (2004). 

Estudo europeu randomizado de triagem para câncer de próstata (ERSPC), realizado 

em oito países europeus (Bélgica, Finlândia, França, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e 

Suíça), aponta que a triagem para câncer de próstata pode reduzir em 20% as mortes 

(HAMMETT; HOOKEY; KAWAKAMI, 2009). Isto se reflete na tomada de decisão da 

implementação da política de saúde do homem através da educação continuada específica aos 

homens e aumento da cobertura de exames preventivos desse tipo de câncer: exame de toque 

retal e o simples teste no sangue- PSA- Prova do Antígeno Prostático, que sejam realizados a 

partir dos quarenta anos de idade em toda população e não só aos que tem antecedentes 

familiares. 

O Instituto de Mortalidade de Câncer (INCA) evidencia que, nos países 

desenvolvidos, predominam os cânceres de pulmão, mama, próstata e cólon, enquanto que, 

nos países de baixo e médio recursos financeiros, predominam os de estômago, fígado, 

cavidade oral e do colo de útero (INCA, 2012). 
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As taxas específicas e a proporção de óbitos em relação ao sexo e à faixa etária por 

doenças do aparelho respiratório, em João Pessoa, mostraram-se muito inconstantes, com o 

pico máximo em 2004 e 2010 (16,2%) e o mínimo 11,1% (2008). A faixa etária de oitenta 

anos e mais possuem as taxas mais elevadas. No Brasil, ocorreu uma tendência de aumento 

proporcional na mortalidade por esta causa (PARAÍBA, 2010). A incidência dos óbitos por 

doenças respiratórias é maior em mulheres, e a magnitude das taxas medidas de mortalidade 

entre homens é maior que nas mulheres, convergindo com estudos de Donalisio, Francisco e 

Latorre (2006) e Lima-Costa, Peixoto, Giatti (2004). 

As doenças crônicas das vias aéreas inferiores foram a causa mais frequente de óbito 

entre as doenças do aparelho respiratório em homens, e a pneumonia, em mulheres. Esse 

resultado não corrobora com os de Lima-Costa, Peixoto e Giatti (2004), nas quais essas 

causas correspondem a primeira e segunda causa que mais foram notificadas em ambos os 

sexos. 

As doenças pulmonares obstrutivas crônicas apresentam uma tendência similar com os 

dados do Brasil, América do Norte, Área Andina, apresentando maior porcentagem para 

homens, sendo diferente apenas a hierarquia: em João Pessoa é a quinta causa em homens e 

sexta em mulheres que mais foram notificadas e, no Brasil, terceira causa em homens e quinta 

em mulheres. O comportamento da série das doenças pulmonares obstrutivas crônicas em 

1999-2010 foi o aumento dos óbitos até 2004, diminuindo gradativamente ao longo da série, 

para ambos os sexos. Entretanto a pneumonia comporta-se de maneira preocupante, com 

aumento brusco ao longo da série e de forma alarmante em 2009 e, principalmente, em 2010. 

Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas correspondem às bronquites, aos 

enfisemas, à asma, entre outras e representam a principal causa de óbito por doenças do 

aparelho respiratório (33%). Elas estão em quinto lugar entre as proporções dos óbitos em 

idosos que mais notificaram em homens e sexto em mulheres, a incidência é maior em 

homens, e a maior proporção é na faixa de 60-69 anos. O comportamento da série foi igual 

para os sexos até 2004, com aumento dos óbitos, e diminuiu até 2009 para o sexo masculino; 

e o feminino apresentou-se com muitas oscilações. 

Diante desses resultados, são necessárias novas estratégias de atenção à saúde do idoso 

que possibilitem, em curto prazo, redução dos óbitos em idosos por doenças do aparelho 

respiratório. Entre as medidas, destaca-se o aumento da cobertura de vacina, principalmente 

contra pneumococos, rastreamento de idosos debilitados, alcoólatras, tabagistas, sedentários e 

com alimentação inadequada, que potencializam o risco de doenças respiratórias e aumento 

do acesso dessa população à  fisioterapia respiratória a qual possibilita a prevenção de 



95 

 

complicações respiratórias e o auxílio no tratamento mais rápido e eficaz ao idoso, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida e reduzindo os inúmeros gastos com 

internações hospitalares. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde de João 

Pessoa (SMS), conseguiu-se ultrapassar a meta da Campanha Nacional de Vacinação “Deixe 

a Gripe na Saudade,” atingindo o percentual de 81,31% do total de pessoas com sessenta anos 

ou mais que vivem em João Pessoa, entretanto essa ação parece que não influenciou na 

redução dos óbitos no ano seguinte: ocorreu o inverso do esperado. A vacinação contra a 

gripe em idosos foi adotada no Brasil, desde 1999, data em que se iniciou a análise da série 

temporal. 

O diabetes mellitus foi a principal causa específica de mortalidade entre mulheres 

idosas que mais foram notificadas de 1999 a 2010 e a quarta para os homens, apresentando 

maior proporção de óbitos, em 2002, (15,25%) para as mulheres, e (10,98%), em 2008 para os 

homens. O diabetes  predomina como a principal causa em ambos os sexos no México, a 

terceira no Caribe não Latino, área Andina e Brasil (terceira causa para as mulheres e quinta 

para os homens nesse país). Na América Central, representa a quarta causa de morte 

específica em idosos e, em 2010, a sexta causa. Em estudos das tendências da mortalidade 

entre idosos brasileiros no período de 1980 – 2000, o diabetes  foi a doença cuja taxa de 

mortalidade mais aumentou no período averiguado (LIMA-COSTA; PEIXOTO; GIATTI, 

2004). O comportamento da série 1999-2010 em idosas foi crescente apesar das oscilações de 

alguns anos, enquanto nos homens foi mais estável. 

A enfermidade diabete atinge 135 mil paraibanos e 34,5 mil pessoas somente em João 

Pessoa. Diante dessa incidência, o Governo Federal, através da campanha “Saúde Não Tem 

Preço”, conseguiu ampliar em 694% o acesso de pacientes da Paraíba ao tratamento de 

diabetes e hipertensão no Sistema Único de Saúde, o SUS, para receber medicamentos com 

receita médica indicados para o tratamento de hipertensão e diabetes nas farmácias e drogarias 

credenciadas no Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”. Essa ação incentiva o uso racional 

de medicamentos e a promoção da saúde (PARAÍBA, 2012a). A prevenção do diabetes deve 

ser incentivada nas escolas, como recomenda a promoção do Ministério da Saúde, no 

Programa Saúde nas Escolas. Foi constatado que a obesidade na Paraíba atinge 5,7% dos 

alunos do 9° ano de Ensino Fundamental e o sobrepeso está presente em 13,6% dos alunos de 

escolas públicas e 20,4% de alunos da rede privada, apontando para prioridade na atenção à 

saúde (IBGE, 2009). 
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A mortalidade sem assistência médica indica falha no sistema de saúde a essa 

população, pelo menos no momento da ocorrência do óbito. Ela ocupa a mesma posição 

(segundo lugar) para ambos os sexos no ranking das principais causas definidas de óbitos em 

João Pessoa por causa específica; entretanto, a partir de 2004, ela tornou-se nula. Um fato 

marcante que comprova a melhora na assistência à saúde é que o índice de atendimento nas 

Unidades de Saúde da Família (USF) para os idosos no município de João Pessoa passou de 

67,42% para 85,99%, nos anos de 2004 a 2010 (BRASIL, 2010). A taxa de mortalidade sem 

assistência médica em todo o país era altíssima em 2000, correspondendo a 435 óbitos por 

100.000, entre os homens, e a 323 óbitos por 100.000 entre as mulheres. A predominância do 

sexo por esta causa diverge com os dados de João Pessoa no mesmo período: a proporção de 

óbitos entre os homens correspondia a 37,81% e, nas mulheres, 40,47% (LIMA-COSTA; 

PEIXOTO; GIATTI, 2004). Entretanto, a diferença do percentual entre os dois sexos é 

mínima, considerando a série de 1999-2010. 

As causas externas têm um peso significativo dentre o total de óbitos no Brasil. As 

violências, denominadas por “causas externas”, englobam todos os tipos de acidentes, os 

suicídios e os homicídios. Entre os anos 1980 e 2000, a proporção de óbitos masculinos por 

esta causa aumentou 78%, e o feminino, 32% no Brasil (BRASIL, 2004). Na série temporal 

em foco, a proporção de óbitos também foi no sexo masculino (69%).  O comportamento 

dessa série apresentou um crescimento de 60% por esta causa, ao longo da série. 

Estratificando por faixa etária, observou-se 47% na faixa de 60-69 anos e a diminuição do  

percentual com o avançar da idade, verificando-se a desigualdade de sexo para a taxa de 

mortalidade de idosos por causa externa, para o ano de 2009, segundo SISAP-IDOSO foi 4.67 

(SISAP, 2012). 

Estudo de Waiselfisz (2011) observa um crescimento de 157,1 % do número de 

homicídio em toda população de João Pessoa, no período de 2000 e 2010 e um crescimento 

da taxa na população idosa de 37,8 para 80,3. Esse autor classifica esse município como a 

segunda capital mais violenta do Brasil. Outro fato que corrobora com este estudo são dados 

do Ministério da Saúde da Série Estatística & Histórica apresentado nos anos de 1999 e 2009, 

taxas de mortalidade específica por homicídios no Brasil de 26,2 e 27,2 (x 100.000 mil/ hab) 

respectivamente, e em João Pessoa, de 33 a 60,9 nesse mesmo período (BRASIL, 2012a). 

No estudo analisado, as maiores taxas por homicídio encontram-se no sexo masculino 

em 2007 e faixa etária de 70-79 e 60-69 anos, com diferença mínima entre elas; e no sexo 

feminino, a taxa mais elevada foi trinta, no grupo etário de oitenta anos e mais. A maior 

proporção de óbitos encontra-se na faixa de 60-69 anos.  A taxa de mortalidade nesse 
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município, em 2009, no sexo masculino foi 16.9 e 3.62 (feminino). (SISAP, 2012). Os 

coeficientes encontrados no Brasil em 2000 foram 18,1, no sexo masculino e 2,5 no sexo 

feminino (GAWRYSZEWSKI; MELLO-JORGE; KOIZUMI, 2004). Os dados em João 

Pessoa são preocupantes principalmente nos idosos do sexo masculino e faixa etária de 60-69 

anos, apontando para um problema grave de saúde e refletindo na necessidade imediata de 

políticas de saúde eficazes de proteção à pessoa idosa e ações de prevenção e enfrentamento 

da violência contra o idoso, além da implantação de programas de atenção à saúde do homem. 

Os óbitos por suicídios da série 1999-2010 são predominantes no sexo masculino, na 

faixa de 60-69 anos e possuem a taxa elevada nos mais idosos. Esses dados convergem com 

os do Brasil e os apresentados pelo Who/ Euro Multicentre Study of Suicidal Behaviour com 

taxas médias de suicídio entre pessoas com mais de 65 anos em treze países europeus, 

atingindo a 29,3 x 100.000/ hab e João Pessoa 30x 100.000/ hab nos idosos entre 60-69 anos 

do sexo masculino (MINAYO; CAVALCANTE, 2010). Esses autores ressaltam que a OMS 

considera o suicídio na pessoa idosa como um dos mais sérios problemas atuais de Saúde. É 

necessário estudos no Brasil sobre essa temática, que contemple as questões sociais e de 

gênero, fatores físicos, mentais e neurobiológicos, buscando reduzir essas taxas e investindo 

em programas sociais que atuem na prevenção da depressão e no suicídio em idosos. 

A mortalidade por acidente de trânsito é a principal causa de óbito por causa externa 

em idosos. A incidência também é maior no sexo masculino; a maior frequência é na faixa de 

60-69 anos, e as taxas mais elevadas são nos mais idosos. As taxas de mortalidade em idosos 

do sexo masculino por essa causa é semelhante às encontradas no Brasil no ano de 2000: 40,2 

(Brasil) e 39,0 em João Pessoa (GAWRYSZEWSKI; MELLO-JORGE; KOIZUM, 2004). 

Possíveis hipóteses para tal índice é que os homens são mais descuidados, mais estressados e 

estão mais expostos a acidentes por circularem com maior frequência no perímetro urbano. É 

necessário investimento na infraestrutura, adequação das calçadas, estradas, sinalização, 

meios de transporte adaptados às necessidades do idoso e principalmente educação continuada 

no Trânsito. 

As quedas representam cerca de 25 % do total das principais causas específicas de 

óbito por causa externa na população idosa. Foram mais frequentes no sexo masculino e na 

faixa de oitenta anos e mais e a proporção no sexo masculino. Estudo de Simoceli et al.,  

apresenta que  30% da população idosa no Brasil tem antecedente de, pelo menos, um 

episódio de queda ao ano. Atualmente, as fraturas decorrentes de quedas são responsáveis por 

aproximadamente 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos.  Quanto ao local 

da queda, Porto (2011) reforça a residência como um ambiente de risco para o idoso e a 
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necessidade de ela ser incluída na programação de avaliação da pessoa idosa, para receberem 

instrução adequada de prevenção de quedas. A Política Nacional de Saúde da pessoa idosa 

deve rever as estratégias para promoção do envelhecimento saudável, a qual possui ações de 

prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas, como quedas e atropelamentos. 

As previsões das séries temporais foram realizadas com dados mensais de dezembro 

2011 a dezembro 2015, utilizando o solftware R. Depois de verificadas as fases de análise do 

comportamento das séries de mortalidade em idosos de 1999 a 2010, identificado o modelo, 

estimado os parâmetros e checagem de diagnóstico, o modelo estimado para as séries, foi o 

modelo de previsão de Box e Jenkins. Na previsão da mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório   foram selecionado dois modelos de previsão, de Box e Jenkins e Holt-Winters.   

As previsões dos óbitos por doenças do aparelho circulatório das séries temporais, 

estimadas pelo modelo ARIMA (1,1,1), na qual apresenta o menor índice de AIC e BIC, para 

os anos de 2012 -2015, indicam crescimento dos óbitos de idosos por essa causa durante o 

triênio, apontando o fato de ainda não ter sido conquistado o declínio por esta causa, como 

aconteceu com a população americana, pois, durante a série 1999-2010, só houve a 

diminuição da proporção dos óbitos por doenças do aparelho circulatório em 2008-2010. 

Seguindo o mesmo procedimento do modelo anterior, o modelo da série escolhido 

para a previsão da mortalidade por neoplasia para os anos de 2012 -2015 foi o ARIMA (1, 

1,1), com os critérios de informação AIC=987.44 e BIC=996.57. O resultado dá série aponta 

crescimento dos óbitos de idosos por neoplasia para os anos de 2012 -2015. 

Na previsão da série pelo modelo Box Jenkins por doenças do aparelho respiratório, o 

gráfico apresentou um suave crescimento dos casos de óbitos para o triênio de 2012 -2015. 

Pelos valores de previsão da tabela, estima-se um pequeno crescimento dos óbitos, então, foi 

feita a previsão com outro modelo selecionado: o Holt- Winters, para comparar o resultado da 

precisão das duas séries para 2012.  

O modelo Box Jenkins, escolhido para prevê as doenças do aparelho respiratório, para 

o triênio de 2012 -2015, com menores AIC e BIC, foi ARIMA (2,1,2), e o outro modelo que 

teve os menores erros foi o de Holt-Winters Multiplicativo. Ambos apresentaram leve 

tendência crescente de óbitos por doenças respiratórias. Como a diferença entre os dois 

modelos previstos não foi significativa; consideramos bom o modelo de Box Jenkins, ARIMA 

(2,1,2) e realizamos a previsão dos óbitos para as doenças respiratórias, por esse modelo, até 

2015. O modelo de Box Jenkins previu, para 2012, em torno de quatrocentos casos de óbitos, 

por doenças do aparelho respiratório, enquanto que Holt- Winters previu em torno de 390 

óbitos, para o mesmo ano. Analisando o comportamento da série de 1999-2010 e as previsões 
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de 2012-2015, podemos sugerir que há uma leve tendência de aumento dos casos dos óbitos, 

para as doenças respiratórias em idosos, no próximo triênio. 

As previsões realizadas possibilitarão contribuir na tomada de decisões por ações de 

curto e longo prazo para reduzir ou estacionar a mortalidade em idosos por essas causas 

priorizando as áreas de piores níveis socioeconômicos com educação continuada, adoção de 

hábitos saudáveis e melhoramento na infraestrutura, além de outras já discutidas no estudo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do estudo permitiram conhecer o perfil dos óbitos de idosos, 

evidenciando a taxa de incidência em homens, de raça predominante branca, principalmente 

em idade avançada. A maioria eram homens casados e mulheres solteiras, maior frequência 

ocorrida nos hospitais, e, em mais da metade, não se tinha informação sobre o grau de 

instrução. Cabe destacar um aumento da diferença de percentual para as raças pardas e 

diminuição do percentual para raças negras.  

Durante todo o período considerado, identificou-se predominância da taxa de 

mortalidade específica entre homens e um comportamento crescente das taxas à medida que a 

faixa etária aumenta. Entre a predominância dos homens, estão os homicídios, suicídios, 

acidente de trânsito, doenças do aparelho circulatório, predominantes da faixa de sessenta 

anos e mais, doenças infecciosas, câncer de próstata, pulmão e estômago. Entre a 

predominância nas mulheres, está à taxa específica de hipertensão, com maior taxa nos mais 

idosos, diabetes, pneumonia, câncer de mama com taxa mais elevada em faixa etária 80 anos 

e mais e maior proporção nos idosos com 60-69 anos e maior proporção em quedas nos mais 

idosos. 

As tendências mais expressivas da mortalidade entre idosos, no período entre 1999 e 

2010, foram o pico de queda dos óbitos em idosos por causa mal definida, coincidindo com a 

implantação do Serviço de Verificação do óbito e permanecendo em baixas proporções; a 

permanência crescente da mortalidade por doenças infecciosas ao longo dos anos; o 

comportamento da pneumonia  com aumento em toda a série e agravo em 2009-2010; a 

tendência alta das taxas de mortalidade sem assistência médica no início da série e, a partir de 

2004, tornaram-se nulas; o crescimento de 60% ao longo da série das causas externas, com 

predominância na faixa de 60-69 anos e o declínio com a idade; as elevadas taxas por 

homicídio e suicídio nos homens idosos, apontando para um dos problemas atuais de saúde 

em idosos.  

Ressalta-se que taxas elevadas específicas de mortalidade apontam para problemas 

como saneamento básico nesse município, necessitando de maiores investimentos na 

infraestrutura. 

Adverte-se que parte expressiva das causas de morbimortalidade entre idosos no 

município de João Pessoa poderia ser reduzida ou evitada através de programas de prevenção, 

promoção da saúde e investigação epidemiológica, objetivando eliminar ou reduzir os fatores 
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de risco, com adoção de hábitos de vida saudáveis, educação continuada e tratamento 

adequado e acessível a toda população idosa. 

Constatou-se a diferenças da mortalidade entre os gêneros e a necessidade de traçar 

programas e políticas voltadas a essa população, com atenção prioritária à saúde do homem 

idoso, através de ações educativas voltadas às violências e às doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Recomenda-se melhoria na rede assistencial à saúde do idoso e planejamento de 

estratégia e ações específicas e eficazes para o controle de algumas doenças infecciosas e 

parasitárias, integrando práticas de saúde coletiva e do cuidado individual. 

Estimulam-se iniciativas para incentivar a adoção de hábitos saudáveis, tais como 

incentivo no trabalho, nas escolas e nos convênios de saúde para quem adota o programa de 

vida saudável. Como exemplo cita-se desconto na mensalidade, nos planos de saúde, 

valorização do aluno que traz lanches saudáveis e pratica esportes, bonificação de quem 

participa de educação continuada e atividades físicas nas empresas. Essas podem ser uma  

alternativas, além da implementação das que já existem. 

A previsão das séries temporais possibilita que o governo priorize despesas com a 

saúde, invista em programas de prevenção das doenças específicas e problemas de saúde 

relacionados a elas. 

As limitações do estudo relacionam-se à fragilidade dos dados, número elevado de 

subregistro de óbitos, baixa produção científica com essa temática e escolha em não limitar o 

estudo a uma causa específica. Essa última se justifica por acreditar na necessidade urgente de 

pesquisa que mostre o quadro geral da mortalidade em idosos e possibilite gerar vários 

estudos. Outras limitações são a precariedade dos dados das Secretarias de Saúde do Estado e 

Município em relação ao perfil sócioeconômico e demográfico da população idosa no 

município de João Pessoa no período estudado e falta de análises epidemiológicas uniformes 

com o mesmo período e variáveis analisadas. 

Sugere-se que sejam introduzidos no currículo das escolas médicas, temas relacionados 

às estatísticas de mortalidade, à importância do preenchimento de atestados de óbito e à 

maneira correta de fazê-los e oferecer capacitação profissional para preenchimento destes. 

Este estudo é inédito na Paraíba, e seria interessante a realização de outros estudos de 

mortalidade em idosos que possibilitem a pesquisa da influência de indicadores de natureza 

social, como no caso de medição da qualidade de habitação e condições de vida nesse 

município. Também seria viável uma tese de previsão de série temporal, com análise dos 

sexos, faixa etária, estado civil, raça e grau de instrução nessa população.  
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Enfim, acredita-se terem sido atingidos os objetivos do estudo e contribuído na 

avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-

se para comparações nacionais e internacionais e proporcionando melhor qualidade de vida da 

população. 

  Espera-se difundir entre os profissionais de saúde, gestores, sociedade e comunidade 

científica os resultados da atual pesquisa através da divulgação em artigos científicos, 

trabalhos apresentados, relatório à Secretaria de Saúde do Município e oficinas com a 

comunidade. 
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ANEXO- Comitê de Ética e Pesquisa

 

 


