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RESUMO 

 

O envelhecimento da população do Semiárido brasileiro nas ultimas décadas vem causando 

importantes mudanças no padrão de morbi-mortalidade, com o aumento das neoplasias na 

população, e acarretando perdas sociais e econômicas relevantes. O objetivo deste trabalho 

consistiu em medir a carga de doenças por neoplasia para os espaços geográficos do 

Semiárido brasileiro nos Estados, por meio do método DALY.  Esse método permite aferir o 

impacto ou agravo sobre o estado de saúde da população, de uma determinada carga de 

doença, que mede os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (YLD) e por morte 

prematura (YLL). Estudos com esse enfoque são ausentes para o Semiárido brasileiro. Os 

resultados mostraram uma ocorrência de 89.782 anos de vida perdidos por morte prematura e 

5.419 anos perdidos por incapacidade. Entre os Estados, houve uma variação de 5.714 a 

85.250 YLL e de 82 a 1.462 YLD, totalizando 95.201 anos potenciais de vida perdidos 

(DALY) na região como um todo. Verificou-se que as perdas de vida pelas neoplasias 

aumentaram com a idade. Concluiu-se que as perdas de anos potenciais de vida foram muito 

elevadas e apontaram dificuldades de acesso e a não procura aos serviços de saúde pela 

população afetada, o que contribui para a identificação de pontos vulneráveis da saúde por 

neoplasias.  

 

Palavra chaves: Morbidade; Mortalidade; Neoplasia; Semiárido brasileiro. 



ABSTRACT 

 

The aging of the brazilian Semi-arid population in the last decades has caused important 

changes in the morbidity and mortality pattern, with the increase of neoplasias in the 

population, leading to significant social and economic losses. The objective of this work 

consisted in measuring the burden of diseases by neoplasia for the geographical spaces of the 

brazilian Semi-arid region, ates through the DALY method. This method allows the 

assessment of the impact or aggravation on the health state of the population, of a specific 

disease burden, which measure lost life years adjusted by disability (YLD) and by premature 

death (YLL). Studies with this focus are absent for the Brazilian Semi-arid. The results show 

that there were 89,782 years of life lost due to premature death and 5,419 years lost due to 

disability. Among the states there was a variation from 5,714 to 85,250 YLL and from 82 to 

1,462 YLD, totaling 95,201 potential years of life lost (DALY) in the Semiarid as a whole. It 

was verified that the life losses due to neoplasias increased with the age. It was concluded that 

the losses were very high and that they indicated access difficulties and the lack of seeking 

health services by the affected population, Which contributes to the identification of health 

vulnerabilities poists to neoplasms. 
 

Keywords: Morbidity; Mortality; Neoplasm. Brazilian semiarid 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do século XX, a teoria da transição demográfica deu uma nova visão de 

analogia, entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Essa teoria 

mostra que o desenvolvimento econômico e a modernização das sociedades são fatores que 

desencadeiam mudanças nas taxas de natalidade e mortalidade, que são refletidas através de 

mudanças nos movimentos de crescimento populacional (BOING, VARGAS, BOING, 2007).  

Compreende-se, ainda, que a mudança de padrão no comportamento desses 

componentes demográficos reflete alterações no padrão de morbidade, configurando-se o 

processo de transição epidemiológica. Mudanças no tempo nos padrões de morte, morbidade 

e invalidez são conhecidas em seu conjunto como morbi-mortalidade. 

Como resultado das transformações no perfil de morbi-mortalidade um novo padrão 

de adoecimento e morte surgiu no mundo, em que as doenças infecciosas diminuíram, 

deslocando-se a maior carga de morbi-mortalidade para as doenças crônicas, especialmente 

nos países de baixa e média renda, uma vez que esse grupo de doenças representa atualmente 

80% da carga de doença mundial (GOULART, 2011).  

As doenças crônicas, especialmente as neoplasias, têm crescido em todo o mundo e 

ocupam a segunda causa de morte na maioria dos países (OLIVEIRA et al, 2015). Os fatores 

socioeconômicos são apontados como determinantes importantes na incidência e mortalidade 

por câncer, os quais se constituem em condicionantes das desigualdades populacionais 

(SIQUEIRA et, al, 2016) 

Segundo estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE (2011), o maior desafio que os países irão enfrentar nos próximos anos 

serão as neoplasias e que elas já representam cerca de um quarto de todas as mortes. Essas 

doenças atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas de forma mais intensa, 

aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os de baixa escolaridade e renda (DUNCAN 

et al., 2010). A maioria dos países apresenta atualmente um padrão com predominância de 

doenças crônicas degenerativas, entretanto seus processos de transições são diferenciados. 

Nesse contexto, o Brasil apresenta um panorama paradoxal, já que não apresenta um 

padrão claro de transição epidemiológica, como sucedeu nos demais países desenvolvidos. 

Velhos e novos problemas em saúde coexistem, com predominância das doenças crônicas 

degenerativas, embora as doenças transmissíveis ainda desempenhem um papel importante. 

Nesta situação se encontram os Estados do Nordeste brasileiro, caracterizados por 

apresentar vários problemas de ordem socioeconômica e de saúde pública, cujos indicadores 
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ocupam as últimas colocações no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). 

O Nordeste (exceto o Maranhão) compreende cerca de 85% do Semiárido brasileiro, 

cujo IDH em 2010 para 60% dos municípios variou de “muito baixo” a “baixo”. As 

contradições e injustiças sociais que permeiam a região é refletida pela desigualdade de renda 

(ASA, 2016). Alguns fatores agravam as condições de sobrevivência nessa região. Esses 

fatores, contraditoriamente, têm ocupado um lugar limitado nos temas discutidos pelos 

gestores públicos por ocasião das discussões, formulação e implementação de políticas para 

promoção do bem comum nessa região (UNICEF, 2005). 

O nível de desenvolvimento socioeconômico e de saúde da região Semiárida brasileira 

articula-se com o comportamento da mortalidade em suas localidades. Contudo, com as 

mudanças no padrão de morbi-mortalidade, faz-se necessário medir o estado da saúde, 

abrangendo a carga da morbidade a qual a população está exposta. 

A carência de indicadores estatísticos sobre esta dialogicidade tende a agravar, ainda 

mais, a situação por falta de parâmetros que indiquem pontos de vulnerabilidade passíveis de 

superação pela ação de políticas públicas, (SILVA, 2013). 

O emprego de modelos de avaliação das estatísticas de neoplasias no Brasil tem sido 

cada vez mais frequente, para compreender de forma crítica e detalhada os fatores neles 

evolvidos. Dentre eles, destacam-se os estudos demográficos como fonte de análise, captação 

e interpretação de dados. 

Levando-se em consideração os componentes de mortalidade e morbidade, Murray e 

Lopez (1996) propuseram o DALY, também conhecido como carga da doença, que mede os 

anos de vida perdidos ajustados por incapacidade e por morte prematura. O DALY permite 

mensurar o impacto de cada doença ou agravo sobre o estado de saúde da população, 

constituindo-se em uma ferramenta fundamental para elaboração de políticas voltadas para a 

redução da carga de doença, (LEITE et al., 2015; CHOR; MENEZES, 2011). 

O emprego do DALY para o Semiárido brasileiro permite valiosos esclarecimentos 

sobre o perfil epidemiológico, além de se constituir em um importante aporte para a tomada 

de decisões. Assim, configura-se como problema a ser melhor compreendido com base nos 

resultado desta pesquisa a carência de um indicador, que avalie o impacto das neoplasias na 

população por sexo e faixa etária, na região Semiárida brasileira.  

Justifica-se, portanto, a construção do DALY, uma vez que o uso simultâneo de 

variáveis de mortalidade e morbidade expresso em um único indicador é escasso na literatura 

brasileira e ausente para o Semiárido brasileiro. Com o aumento da expectativa de vida, o 
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estado de saúde de uma população não pode ser descrito apenas a partir do comportamento da 

mortalidade. Dessa forma as doenças exercem um fator cada vez mais importante na 

avaliação do estado da saúde.  De acordo com Rodrigues (2012) e Guerra, Silveiro, Turra e 

Rodrigues (2012) fatores econômicos são apontados como determinantes necessários no 

surgimento de novos casos de mortalidade por neoplasia, justificando-se o estudo da carga da 

neoplasia no Semiárido brasileiro o qual é fortemente marcado por desigualdades sociais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Investigar a carga das neoplasias na mortalidade e na morbidade no Semiárido 

brasileiro por sexo e faixa etária, no ano de 2010. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar os padrões de mortalidade; 

2.  Identificar padrões de morbidade; 

3. Aplicar a técnica DALY para estimar a carga das neoplasias no Semiárido brasileiro. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico utilizado como base para a 

execução deste estudo. Os tópicos a seguir referem-se, de acordo com a metodologia utilizada 

neste estudo, este capítulo é dividido em: transição demográfica, transição epidemiológica, 

registros vitais, qualidade da declaração de óbitos, sistema de informação hospitalar do 

sistema único de saúde (SHI-SUS), tábua de vida, DALY – carga de doença e neoplasias. 

 

3.1 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA  

 

Proposta nas primeiras décadas do século XX, a teoria da transição demográfica foi 

estabelecida a luz da relação entre o crescimento populacional e o desenvolvimento 

socioeconômico. Esse conceito foi elaborado no ano de 1929 por Warren Thompson (1887-

1973), para contestar matematicamente a Teoria Demográfica Malthusiana, que não leva em 

consideração qualquer possibilidade de progresso técnico na produção de alimentos. Para ele, 

a fome e a miséria eram “freios positivos" necessários para controlar a população (DIAS, 

2014), já, para Thompson, não há um crescimento acelerado da população, mas sim 

oscilações periódicas, que alternam crescimentos e desacelerações demográficos, podendo 

envolver, inclusive, estágios de estabilidade.  

De acordo com essa teoria, o desenvolvimento econômico e o processo de 

modernização das sociedades estariam na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de 

mortalidade verificadas em países europeus, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. 

O processo descrito por Thompson é dividido em quatro fases:  

1. A primeira fase, caracterizada por altas taxas de mortalidade e natalidade, com 

consequentes baixas e crescimento vegetativo. A população é predominantemente 

jovem.  

2. Em um segundo momento, as taxas de mortalidade começam a cair.  

3. Na terceira fase, inicia-se uma queda das taxas de natalidade, gerando incrementos 

populacionais decrescentes.  A queda da mortalidade continua ocorrendo nessa fase. 

4. Na ultima fase, os índices de natalidade e mortalidade se estabilizam, gerando um 

crescimento populacional pequeno e lento.  

A passagem de uma sociedade rural e tradicional com altas taxas de natalidade e 

mortalidade para uma sociedade urbana e moderna com baixas taxas de natalidade e 
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mortalidade constituiria o esquema da transição. Durante essa passagem, as sociedades 

vivenciariam fases de desequilíbrio demográfico, com um descompasso entre as taxas de 

mortalidade e de natalidade. O equilíbrio seria retomado com a redução, em momento 

posterior, das taxas de natalidade e, consequentemente, redução do ritmo de crescimento da 

população (ALVES, 2008). 

As variações nas tendências de crescimento dos segmentos da população jovem, adulta 

e idosa, em resposta aos diferentes níveis e ritmos de queda dos indicadores de mortalidade e 

fecundidade, colaboram para que a transição demográfica não tenha ocorrido de maneira 

simultânea, tampouco homogênea, ao longo do território brasileiro (CASTIGLIONI, 2012; 

VASCONCELOS e GOMES, 2012). A partir da segunda metade do século XX, a população 

brasileira sofreu diversas transformações.  

As primeiras mudanças referem-se ao descenso dos níveis de mortalidade, com a 

queda das taxas de mortalidade infantil e o aumento da esperança devida ao nascer. Nas 

décadas de 1950 e 1960, o descenso da mortalidade combinado com a manutenção de níveis 

elevados de natalidade e de fecundidade. A segunda fase da transição demográfica iniciou-se 

timidamente, em meados da década de 1960, e em 1970 os indicadores de natalidade e 

fecundidade detectaram essas mudanças, ainda que os níveis fossem muito elevados 

(VASCONCELOS; 2000; PONTES et al., 2009). 

No entanto, ressalta-se que somente em 1970 foi que o Brasil vivenciou uma 

verdadeira revolução demográfica. Os indicadores de natalidade, fecundidade e mortalidade 

nos anos 1980 revelaram essas grandes mudanças: todos eles tiveram seus níveis 

drasticamente reduzidos. A taxa de mortalidade infantil declinou para 83 óbitos por cada 1000 

nascimentos (VASCONCELOS; 2014). Contudo, para uma parte do Brasil, as transições de 

mortalidade e fecundidade já estão bem avançadas, entretanto, as regiões brasileiras vivem 

momentos diferenciados nas regiões. 

A transição demográfica, nesse sentido, é marcada pela mudança do padrão de 

crescimento da natalidade e do óbito, consequentemente vai causar mudanças no padrão de 

morbidade, pois a população passa por mudanças em suas características e também por uma 

evolução científica no âmbito as saúde, dando início àtransição epidemiológica. 
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3.2 TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

 

Compreende-se por transição epidemiológica as alterações sucedidas 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 (SCHRAMAMM, 2004). 

Desde que padrões de saúde e doença são componentes integrais da mudança 

populacional, o reservatório de conhecimento da epidemiologia recai sobre esses padrões e 

seus determinantes em grupos populacionais (AZAMBUJA, 2012). Omran (1971) propõe 

superar com a epidemiologia, as limitações da teoria da transição demográfica (AZAMBUJA, 

2012). Ele indica que a mortalidade é o fator fundamental na dinâmica populacional, que a 

transição demográfica reflete uma transição nos padrões de adoecimento e que nesta transição 

ele sugere três eras: a das pestilências e da fome; a do declínio das epidemias; a das doenças 

degenerativas e provocadas pelo homem. Desse modo, Omran  (1971) propõe três modelos de 

transição: 

5. O clássico, exemplificado pela transição lenta por que passaram os países 

europeus; 

6. O acelerado, com queda da mortalidade em período curto e a transição rápida 

para doenças degenerativas; 

7. O de transição atrasada, exemplificado pelos países menos desenvolvidos, 

onde subclasses seriam necessárias para acomodar as variações nos tempos de 

queda da natalidade com relação à situação socioeconômica. 

 

Para Schramamm (2004), no Brasil, a transição epidemiológica não tem ocorrido de 

acordo com o modelo experimentado pela maioria dos países industrializados e mesmo por 

vizinhos latino-americanos como o Chile, Cuba e Costa Rica. Há uma superposição entre as 

etapas nas quais predominam as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas; a 

reintrodução de doenças como dengue e cólera ou o recrudescimento de outras como a 

malária, hanseníase e leishmanioses indicam uma natureza não unidirecional denominada 

contra-transição; o processo não se resolve de maneira clara, criando uma situação em que a 

morbi-mortalidade persiste elevada para ambos os padrões, caracterizando uma transição 

prolongada (SCHRAMAMM, 2004; BRITO; 2008). 

Para os epidemiologistas, essas mudanças influenciaram na configuração de um 

processo de transição epidemiológica: de um lado, queda da mortalidade por doenças 
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infecciosas e aumento na expectativa de vida (BARRETO, CARREIRA, MARCON, 2015). A 

situação epidemiológica brasileira distancia-se da transição epidemiológica clássica 

omramiana, observada nos países desenvolvidos, e tem sido definida, recentemente, como 

tripla carga de doenças porque envolve, ao mesmo tempo, uma agenda não concluída de 

infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva (MENDES, 2010). 

O perfil epidemiológico de países como o Brasil não se encaixa em nenhuma das 

categorias tradicionais do modelo de transição epidemiológica, representando outro 

panorama, onde o desenvolvimento acelerado, por incorporação de tecnologias importadas, 

acompanhado da persistência de grandes desigualdades sociais e territoriais, configura um 

padrão definido por sua aguda vulnerabilidade (LEBRÃO, 2007). 

A transição da saúde pode ser separada em dois elementos fundamentais: de um lado, 

encontra-se a transição das condições de saúde (referindo-se às mudanças na frequência, 

magnitude e distribuição das condições de saúde, expressas através das mortes, doenças e 

incapacidades), e de outro a resposta social organizada a estas condições que se instrumenta 

por meio dos sistemas de atenção à saúde (transição da atenção sanitária), determinada em 

grande medida pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico mais amplo (FRENK et 

al., 1991). 

O Brasil, em decorrência dos aspectos citados, não se enquadra em nenhum padrão de 

transição de morbi-mortalidade, caracterizado por grande diversidade econômica e social. 

Segundo dados da ONU, em 2005, o Brasil era a 8º nação mais desigual do mundo 

(BARROS, FOGUEL, GABRIEL, 2006; SILVA, SOUSA JUNIOR, 2012). O índice Gini, 

que mede a desigualdade de renda, caiu de 0,58 para 0,52 no Brasil, em 2009 (quanto mais 

próximo de 1, maior a desigualdade), porém é ainda gritante (SILVA, 2012). 

O Nordeste, por sua vez, apresenta grandes desigualdades sociais e justamente com a 

má distribuição de renda resulta em uma população com enorme disparate social (Brasil, 

2016). É uma das regiões mais desiguais. Do mesmo modo se encontra o Semiárido 

brasileiro, não se enquadrando em um modelo de padrão de morbi-mortalidade. Para se 

conhecer o perfil de morbi-mortalidade, é essencial a construção de indicadores, que são 

obtidos através de registros vitais, hospitalares entre outros.  

 

3.3 REGISTROS VITAIS 
 

Os registros civis surgiram muito antes que os serviços de estatística caracterizaram-se 

por servir como meio de prova ou atuar como um processo de conservação de um documento. 
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Sendo assim, o registro civil é uma instituição com finalidade social, cumprindo uma tarefa 

fundamental para a coletividade. (SILVEIRA, LAURENTI, 1973). Os dados sobre eventos 

vitais, nesse sentido, são fundamentais, por meio deles são construídos diversos indicadores 

demográficos de saúde, responsáveis pela compreensão da dinâmica de uma população e, 

assim sendo, pela elaboração de programas e campanhas para tratamento, prevenção, 

erradicação de doenças e atenção aos serviços de saúde (MELLO JORGE, 1983; OLIVEIRA, 

PEREIRA, 1997). 

A evolução dos registros vitais no Brasil é marcada por fatores políticos e 

instabilidades administrativas. Em 1944, o Serviço Federal de Bioestatística do Departamento 

Nacional de Saúde publicou o Anuário de Bioestatística, com dados de mortalidade por 

causas referentes à 1929/1932, ocorridos nas capitais de estados do Brasil. Alguns anos 

depois, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a publicar para as 

capitais, os dados de mortalidade por causas, sem ser, entretanto, de forma regular. (MELLO 

JORGE, 1983) 

No princípio de 1970, já existiam todos os insumos favoráveis à implantação de um 

sistema de informação de mortalidade, em nível nacional, faltando apenas decisão política 

para tal oportunidade, surgindo em 1975 (MELLO, LAURENTI, GOTLIEB, 2007). Além 

desses sistemas não cobrirem todo o País, a falta de enumeração completa e baixa 

fidedignidade das causas de morte limitam o monitoramento contínuos de informações vitais 

por meio de iniciativas articuladas que envolvem produção, distribuição e controle dos 

formulários de registro, bem como coleta, processamento e divulgação dos dados. Foram 

adotadas ações para ampliar a captação de informações vitais e reduzir o percentual de óbitos 

sem definição da causa básica, incluindo metas relacionadas à cobertura das informações de 

mortalidade (FRIAS et al., 2013). 

É importante ressaltar que entre Unidades da Federação deve-se levar em conta a 

variabilidade das condições socioeconômicas, culturais, de saúde e outros fatores 

relacionados, como a distribuição populacional entre áreas urbanas e rurais. E também se deve 

levar em consideração a qualidade das informações sobre óbitos e cobertura a assistência 

médico hospitalar, devido às influências de investimentos e programas na área da saúde 

(AIDAR, 2000). 

Contudo, acrescenta-se que o IBGE não é a única fonte das estatísticas vitais, o 

Ministério da Saúde, através do DATASUS, também disponibiliza essas informações. A 

informação é vital para a democratização da saúde e o aperfeiçoamento de sua gestão. A partir 

de 2011, o DATASUS passou a integrar a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, 
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conforme Decreto Nº 7.530 de 21 de julho de 2011, que trata da Estrutura Regimental do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2016). Sendo assim, o Ministério da Saúde é responsável pela 

captação dos registros vitais como a declaração de óbito, óbitos por causas, nascimento e 

informações hospitalares. 

Os dados gerados pelos sistemas de saúde frequentemente são subutilizados ou se 

perdem, pela dificuldade de recuperação dos mesmos e compreensão do fluxo assistencial 

(LIMA al., 2015). A Declaração de óbito (DO) é o instrumento responsável pelo registro da 

morte e o documento oficial hábil para que a pessoa seja considerada morta (Manual técnico, 

2007). Em 1975, quando foi criado o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, foi 

verificado que existiam 43 formulários de diferentes modelos e com vários fluxos diferentes 

(MELLO JORGE, LAURENTI, GOTLIEB, 2007; MELLO JORGE, 1983). No mesmo ano, o 

Ministério da Saúde adotou a DO padronizada para todo o país, sendo que, para as causas de 

morte, eles seguem o padrão que foi proposto em 1948 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Isto permitiu a padronização dos dados, bem como facilitou a utilização das 

informações de interesse (MELLO et al, 2007, MELLO, GAWRYSZEWSKI, LATORRE, 

1997). 

O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, responsável 

pela captação e divulgação dos dados, ainda apresenta problemas de contabilidade, pois, 

mesmo em unidades de saúde de referência, existem distorções nos registros (VANDERLEI 

et al., 2002). Embora o registro de óbitos seja considerado o principal para estudos de 

mortalidade, as declarações estão sujeitas a erros. Sendo assim, indicadores demográficos e 

socioeconômicos construídos em termos de taxas, coeficientes ou índices, com a finalidade de 

medir o nível de saúde de uma população, pode ter a confiabilidade comprometida. 

Os principais problemas no preenchimento das DO estão relacionados ao 

preenchimento com a falta de conhecimento médico acerca da importância do correto 

preenchimento de todos os campos. Isto determina a perda de dados relevantes ao setor 

nacional de saúde, que determinam prejuízos às ações de políticas efetivas direcionadas ao 

setor (SILVA, LEITE, ALMEIDA, 2009; MENDONÇA, DRUMOND, CARDOSO, 2010). 

De acordo com Mello, Laurenti e Gotlieb. (2007), os óbitos registrados dessa maneira são 

classificados como diagnósticos incompletos. 

Entretanto, o maior problema é da cobertura, que ainda não é satisfatória, a agilidade 

na coleta de informações confiáveis em todos os níveis e o controle do fluxo dessas 

informações são os fundamentos necessários para assegurar a validade dos indicadores 

gerados pelo SIM (MENDONÇA, DRUMOND, CARDOSO, 2010). A subnotificação de 
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eventos e a proporção de causas mal definidas, preenchimento incorreto ou incompleto da DO 

resultam em variações na qualidade das informações sobre mortalidade disponíveis. 

A sub notificação de óbitos ainda é um problema sério, principalmente no Norte e 

Nordeste do Brasil (CUNHA, CAMPOS, FRANÇA, 2011), onde o cálculo das taxas de 

mortalidade infantil é feito mediante estimativas indiretas realizadas pela Fundação Instituto 

Brasileiras de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de dados de censos demográficos ou de 

pesquisas amostrais. 

Embora vagarosamente, constata-se uma melhoria na qualidade do sistema dos 

registros de óbitos, o que permite avaliar com mais segurança os indicadores deles derivados 

e, consequentemente, planejar melhor as ações voltadas para a saúde pública. Destacam-se os 

ganhos no que se refere à cobertura (em que pesem as deficiências ainda existentes nas 

Regiões Norte e Nordeste) e à velocidade de divulgação das informações.  

É preciso reconhecer, no entanto, que feitas correções nos óbitos registrados, eles 

adquirem um poder explicativo suficiente para construir indicadores de mortalidade com 

satisfatória confiança (PAES, ALBUQUERQUE, 1999; BARBUSCIA; RODRIGUES 

JUNIOR, 2011). 

 

3.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SHI-SUS) 

 

O Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SHI-SUS) é o 

sistema utilizado na atualidade para controlar e para dinamizar as internações hospitalares no 

âmbito do SUS, fazendo com que as informações sejam repassadas mais rápidas e venham a 

ser direcionadas de forma objetiva pelo sistema de saúde (BITTENCOURT, CAMACHO, 

LEAL, 2006). 

O SHI-SUS é conhecido também como AIH (Autorização de Internação Hospitalar) e 

foi um dos primeiros sistemas de registros administrativos no Brasil que veio substituir o GIH 

(Guia de Internação Hospitalar). Esse sistema foi estabelecendo a movimentação e a dinâmica 

do funcionamento hospitalar, os quais foram adaptando-se às suas necessidades 

(BITTENCOURT, CAMACHO, LEAL, 2006). O SHI-SUS é um sistema que vem sendo 

usado há mais de 25 anos e ainda é considerada moderno, devido à forma objetiva e clara de 

apresentação de suas funções, sua forma de processamento e armazenamento da geração de 

dados hospitalares (MENDES, 2011). Tem como função: 

1. Saber os fundos financeiros de cada unidade do sistema hospitalar do SUS; 
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2. Representar a situação da população que usa a rede hospitalar do SUS, 

traçando um perfil da morbi-mortalidade, cujas informações são à base de um 

banco de dados nacional que é produzida pela demanda de serviços oferecidos 

aos usuários do SUS.  

O SHI-SUS tem base nas informações selecionadas do AIH constituído das áreas 

relacionadas: diagnóstico principal, diagnóstico secundário ou procedimentos realizados. O 

SUS foi criado em 1988 e regulamentado pela lei nº 8.080/1990 e a lei nº 8142/1990, surgindo 

também à necessidade de mecanismo de organização para um sistema único de informação, 

para que os gestores pudessem se direcionar para planejar e ter um maior controle para 

auxiliar nas ações promovidas na saúde (BRASIL, 2007). O Ministério da saúde, através da 

portaria MS/GM nº896/90, se deu pelo Instituto Nacional de Assistência Medica da 

Previdência (INAMPS) a inserção do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) em 1º de 

agosto de 1990 (BRASIL, 2007). 

O Sistema de Informações Hospitalares, única fonte de informações sobre a morbidade 

hospitalar no país (NAKAMURA-PEREIRA, 2013), é de grande importância para as 

informações e para direcionar o gestor na tomada de decisões associadas ao planejamento das 

ações da saúde, bem como para a vigilância em saúde. Dessa maneira, qualquer que sejam as 

informações utilizadas na área de saúde, os dados obtidos devem ser os mais precisos 

possíveis, para reduzir incertezas. Eles servem para identificar as necessidades e prioridades 

para as tomadas de decisões dos gestores e o planejamento das ações com menores riscos. 

 

3.5 TÁBUA DE VIDA 

 

A Tábua de Mortalidade ou Tábua de Vida (TV) provê indicadores importantes no 

qual se encontra a expectativa de vida, muito usado para subsidiar programas e políticas 

públicas de saúde, (SILVA, 2016). John Grant, em 1662, publicou o livro Natural and Política 

Observation supon the Bills of Mortality, em que os primeiros métodos de construção de TV 

começaram a ser desenvolvidos, através do estudo de dados de mortalidade da cidade de 

Londres (DIAS, 2014). 

A construção da TV possibilita a descrição estatística mais completa do 

comportamento da mortalidade por idade, da qual são obtidas medidas de mortalidade: como 

probabilidades de morte ou de sobrevivência. As TV’s são muito úteis em diversas áreas, 

como: previdência, mercado de trabalho, educação, nupcial, idade, migração, estudos sobre 

fecundidade, evolução de programas de saúde, entre outros. 
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Avanços na expectativa de vida são refletidos no aumento de mais de 20 anos na 

população mundial, no período de 1950 – 2010 (BRASIL, 2016). Entretanto, esse avanço 

ocorreu de forma desigual entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos. 

Em 2008, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a expectativa de 

vida ao nascer variava de país para país. O país que tem maior expectativa de vida ao nascer é 

o Japão com 83 anos, o Brasil encontrava-se nas posições 91º, em 2010 (OMS, 2016). 

Mesmo em países desenvolvidos, existe o diferencial por sexo na expectativa de vida, 

com as mulheres vivendo mais que os homens. As mulheres no Japão possuíam a mais 

elevada expectativa de vida no mundo com 86,3 anos, em 2010 (OMS, 2016). Em paralelo 

aos países desenvolvidos, existem os que ainda não alcançaram nem à média de expectativa 

de vida de 50 anos, entre eles parte dos países da África (OMS, 2017). 

O Brasil, dessa maneira, vem passando por um processo de transição da morbi-

mortalidade. Segundo o IBGE, a expectativa de vida de um homem brasileiro subiu dos 33,4 

anos em 1910 para 64,8 anos em 2000. A expectativa de vida ao nascer no Brasil, em 2010, 

era de 73,8, em que para as mulheres era de 77,5 anos e para os homens, de 70,2 anos, uma 

diferença de 7,3 anos entre os sexos (OMS, 2017). Contudo, no Brasil, não há uma 

homogeneidade da expectativa de vida ao nascer entre as regiões, de acordo com o IBGE, a 

expectativa de vida ao nascer da região Sul e Sudeste em 2010 era 75,47 e 74,88 

respectivamente, enquanto na região Nordeste era de 72,43 anos. Mas em comparação com o 

restante do Brasil, a região Nordeste foi a que apresentou maior aumento na expectativa de 

vida ao nascer, no período de 30 anos (BRASIL, 2016). 

Com o aumento da expectativa de vida ao nascer, ocorreram mudanças nas causas e 

idades de morte. Devido a essas mudanças, houve uma maior prevalência de doenças crônico-

degenerativas e consequentemente diminuição de doenças infecto contagiosa. Contudo, as 

doenças crônicas requerem longo tempo de acompanhamento e intervenções mais complexas 

e custosas.  

Essa transição rápida para uma maior proporção de mortes por doenças crônicas tem 

sido mensurada com base em indicadores de mortalidade. No entanto, em um contexto de 

avanço da expectativa de vida ao nascer, é preciso avaliar também aspectos relativos à perda 

de saúde decorrente do tempo vivido com essas doenças (LEITE et al., 2015). 

Neste sentido, para avaliar o estado de saúde, é necessário incluir os desafios impostos 

pelo envelhecimento, o que faz necessário a utilização de indicadores que permitam avaliar o 

estado de saúde, em sua amplitude, ou seja, a morbi-mortalidade populacional. 
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3.6 DALY – CARGA DE DOENÇA  

 

O DALY, também conhecido como carga de doença, foi desenvolvido por Murray e 

Lopez (1996). Ele é construído a partir da tábua de vida, mas leva em consideração o tempo 

de vida perdidos por incapacidade (YLD –Years Lived with Disability), e também por morte 

prematura (YLL – Years of Life Lost), e que procura medir simultaneamente o impacto da 

morbi-mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos indivíduos  

(SCHRAMM et al., 2004; MURRAY; LOPEZ, 1996). 

O trabalho original gerou estimativas para 107 doenças e 483 sequelas (consequências 

de saúde não fatais), para oito regiões e cinco faixas etárias. O interesse para o 

desenvolvimento do estudo veio da percepção de que o gestor de políticas públicas não tem 

acesso a dados abrangentes e padronizados sobre doenças, lesões e fatores de risco 

possivelmente evitáveis para a tomada de decisões. 

Os autores do DALY encontraram uma abordagem para analisar o fardo da doença 

para produzir estimativas. O estudo também revelou controvérsias substanciais. Muitos 

pesquisadores específicos de doenças argumentaram que o DALY original subestimou o fardo 

das causas com que eles mais se preocupavam (SCHRAMM et al., 2004; BARBOSA et. al., 

2015). O uso da idade como peso e desconto também causou debates extensos. O peso da 

idade presumiu um ano de vida, aumentado em valor até a idade de 22 anos, e depois 

diminuiu equilibradamente. O desconto contabilizou anos de vida saudável no presente como 

mais valiosos do que os anos de vida poupados no futuro. Também foi controverso o uso do 

julgamento de especialista para estimar o peso da invalidez (estimativas da gravidade de 

condições não fatais). Como resultado e consulta com uma rede de filósofos, eticistas e 

economistas, o Global Burden of Disease (GBD) não utiliza mais o peso e o desconto com 

relação à idade (OMS, 2016). 

Em 2010, atualizaram-se seus métodos de determinação dos pesos de invalidez e 

foram utilizados dados coletados de milhares de respondentes de diferentes países no mundo 

inteiro, mesmo compartilhado muito dos princípios de financiamento do estudo original. 

Apesar dessas semelhanças, envolveu um número maior de colaboradores do que o estudo 

anterior. Enquanto que o estudo original teve a participação de 100 colaboradores no mundo 

inteiro, o estudo teve 488 co-autores. Graças a essa rede, o estudo incluiu uma vasta 

quantidade de dados sobre resultados de saúde e fatores de risco. Os pesquisadores também 

fizeram melhorias significativas na sua metodologia (OMS, 2016).  
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Entre essas melhorias, destacam-se o uso de dados coletados por meio de pesquisas 

populacionais para estimar o peso da invalidez pela primeira vez, expandindo grandemente a 

lista de causas e fatores de risco analisados no estudo. 

O DALY permite mensurar o impacto de cada doença ou agravo sobre o estado de 

saúde da população, constituindo-se em uma ferramenta fundamental para elaboração de 

políticas voltadas para a redução da carga de doença. A importância do DALY como 

indicador sintético de saúde vai além da identificação dos principais agravos e doenças que 

afetam a saúde das populações, incluindo aplicações em estudos de custo-efetividade, nos 

quais são comparados os benefícios obtidos por meio da utilização de diferentes intervenções 

(CHOR, MENEZES, 2011; LEITE et al., 2015). O DALY é um esforço sistemático e 

científico para quantificar a magnitude comparativa da perda de saúde decorrente de doenças, 

lesões e fatores de risco por idade, sexo e geografia para pontos específicos no tempo. 

 

3.7 NEOPLASIAS 

 

Com o melhoramento da cobertura e acesso a serviços de saúde, os níveis da morbi-

mortalidade por doenças infectocontagiosas diminuíram, com reflexos no aumento da 

expectativa de vida, causando o envelhecimento da população brasileira.  

A reestruturação do processo global das populações é definida por uma grande 

transfiguração dos padrões de saúde-doença em todo mundo. Tais mudanças tornaram-se 

conhecidas como o processo de transição epidemiológica, a qual é descrita pela mudança no 

perfil de mortalidade e morbidade das doenças. Essas alterações, bem como as transformações 

do perfil epidemiológico das populações, vêm ocorrendo ao longo dos anos, em decorrência 

das mudanças no perfil etário com o envelhecimento populacional. 

Desse modo, as doenças crônicas passaram a representar uma expressiva e crescente 

demanda aos serviços de saúde, fazendo com que haja uma necessidade de conhecer sua 

prevalência. É crescente a carga de doenças crônicas não transmissíveis em todo o mundo, 

especialmente nos países de baixa e média renda, uma vez que este grupo de doenças 

representa atualmente 80% da carga de doença mundial (BARROS et al., 2011; OMS, 2016), 

sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando cerca de 12% 

de todas as causas de morte no mundo (GUERRA et al., 2005). Antes pensado como um 

problema característico de países desenvolvidos, o câncer é hoje uma das principais causas de 

morte e adoecimento em países de baixa e média renda, sendo apontada como uma das 
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maiores cargas de doenças no mundo, porém com sistemas de saúde particularmente 

despreparados para atender a esse desafio (BARBOSA et. al., 2015). 

Segundo estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE- (2013), o maior desafio que os países irão enfrentar nos próximos anos 

será as neoplasias, elas que representam cerca de um quarto de todas as mortes, o câncer 

continua a ser um dos principais desafios.  Sendo assim, a OCDE (2013) avalia que em 

poucos anos ocorrera um amplo impacto social e econômico para todos os países, o que é 

colaborando por outros autores, como Siqueira et al. (2016), no estudo do Impacto econômico 

das internações, quimioterapias e afastamentos por neoplasia maligna de mama no Brasil.  

De acordo com Rodrigues (2012), o diagnóstico tardio do câncer está prevalecendo em 

relação à detecção precoce, os atrasos na descoberta do câncer, gerando uma menor 

possibilidade de cura e menor sobrevida da população acometida, como causadores dos 

atrasos no diagnóstico, a demora entre a descoberta e a primeira consulta com especialista, a 

falta de informações entre os pacientes sobre a doença e a falta de capacitação dos 

profissionais de saúde quanto à execução do exame clínico, e a menor condição 

socioeconômica, são motivos de atrasos tanto no diagnóstico quanto no tratamento da doença, 

quando comparadas àquelas de maior condição socioeconômica.  

Nas últimas décadas, houve um aumento da taxa de incidência com 14 milhões de 

novos casos registrados em 2012 (OMS, 2014). Essas doenças atingem indivíduos de todas as 

camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos 

vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda (Duncan et al, 2010). 

É importante acrescentar que mesmo com os avanços no tratamento do câncer e o 

aperfeiçoamento na prevenção, dados da OMS apontam que o combate contra o câncer está 

longe do desejado, pois as perspectivas não são otimistas. Quando as neoplasias são 

detectadas logo no estágio inicial e tratadas adequadamente, um terço dos casos poderia ser 

curado, e outro terço poderia ser evitado, ao não se expor a fatores de risco já conhecido e 

evitável (SIQUEIRA et al, 2016). O número de casos de câncer tem aumentado de maneira 

considerável em todo o mundo, configurando-se, na atualidade, como um dos mais 

importantes problemas de saúde pública mundial (GUERRA et. al., 2005), o que enfatiza a 

necessidade do estudo das variações geográficas nos padrões desta doença, para seu adequado 

monitoramento e controle.  

 

  



32 

4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de um estudo ecológico, com base em dados do registro civil e 

dos registros hospitalares, do Semiárido brasileiro, cuja área abrange nove Estados: Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais 

(IBGE, 2010). As unidades espaciais são formadas pela fração dos estados que estão 

compreendidas dentro do Semiárido, ou seja, as áreas que não pertencem ao Semiárido 

brasileiro dos Estados foram eliminadas do estudo. As informações utilizadas se referem à 

população, mortalidade e morbidade, do ano de 2010, desagregadas por sexo e faixa etária. 

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. Na primeira etapa, foram montados os 

bancos de dados sobre o contingente populacional, os óbitos e a morbidade. Na etapa seguinte 

foi feita organização dos dados, com uma análise descritiva sobre as taxas e indicadores 

relacionados às neoplasias. Por último, foi feita a construção do DALY para o Semiárido 

brasileiro. 

 

4.1 FONTES DOS DADOS 

 

As fontes oficiais de informação sobre estatísticas vitais de óbito no Brasil são o 

Ministério da Saúde (MS), por meio do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), e o  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através das Estatísticas do Registro 

Civil, com disponibilidade anual para todos os municípios brasileiros. 

No entanto, o SIM é a única fonte que divulga os resultados por causa básica de morte 

no Brasil. As informações de óbitos registrados como causa básica pelo SIM se encontram 

categorizados segundo a décima revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

Contudo, os bancos de dados sobre o contingente populacional e de óbitos foram extraídos do 

Laboratório de Estudos Demográficos. 

Os dados de mortalidade, morbidade e populacional foram desagregados por sexo e 

por faixas etárias: 0 |-- 1 ano, 1 |-- 4 anos, ..., em grupos quinquenais de 5 - 75 anos e mais. 

Para os dados de morbidade, foi utilizado como fonte o SIH-SUS, que é único sistema de 

informação sobre morbidade (neoplasias) no Brasil, desagregados por sexo e por faixas 

etárias: 0 |-- 1 ano, 1 |-- 4 anos, ..., em grupos quinquenais de 5 - 75 anos e mais. As bases de 

dados utilizadas são de acesso livre, ou seja, são dados secundários.  

As variáveis do estudo com seus respectivos valores foram transferidos para um banco 

de dados no software estatístico R, sendo realizadas neste ultimo, análises dos dados. Alguns 
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gráficos foram construídos através do software R, para ilustrar a distribuição por sexo e faixa 

etária.  

E conforme a resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, não serão 

registradas nem avaliadas pelo Sistema CEP/CONEP (Comitê de Ética em Pesquisa), as 

pesquisas que utilizem informações de domínio público, tudo como estabelece o inciso III, do 

parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Assim, 

justifica-se a ausência de encaminhamento do estudo ao CEP. 

 

4.2 QUALIDADE DOS DADOS DE ÓBITOS 

 

4.2.1 Estimação da cobertura de óbitos 

 

Antes de qualquer análise, faz-se necessário avaliar a qualidade do registro de óbitos e 

caso seja necessário, corrigir o sub-registro de óbitos. Vários métodos foram desenvolvidos, 

baseados nas equações da dinâmica populacional. Os métodos de distribuição de óbitos são os 

mais comumente usados para estimar o grau de cobertura da mortalidade adulta em 

populações não-estáveis (TIMAEUS, 1991; PAES, 2007). 

A cobertura dos óbitos, é um indicador muito importante para o conhecimento da 

ciência embutida nos registros de óbitos. De modo geral, há três principais métodos de 

avaliação de registro de óbitos: equação de balanceamento (BRASS, 1975), general growth 

balance (HILL, 1987); o das gerações extintas (BENNETT; HORIUCHI, 1981). 

No Brasil a completude ainda é um dos grandes problemas, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste cujas coberturas são inferiores quando comparadas as da Centro-Sul do 

Brasil (MACENTE  et al., 2010). Para estimar cobertura de óbitos foram seguidos os passos 

usados no trabalho de Paes (2007), cujos resultados obtidos pelo Laboratório de Estudos 

Demográficos (LED) do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Paraíba 

foram usados neste trabalho.  

Para a aplicação do Método de Brass (1975) é necessário o conhecimento da 

distribuição da população por faixa etária além da distribuição dos óbitos. Para estimar a 

cobertura de óbitos de uma determinada região equivale ao ajuste do seguinte modelo de 

regressão: 
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em que: 

N(a): População na idade exata a; 

N(a+): Somatório de pessoas que estão na idade exata até um limite de idades    “w" qualquer; 

D´(a+): Óbitos registrados e afetados por erros na idade a e + ; 

r: Taxa de crescimento natural; 

k: Fator de correção dos óbitos. 

 

Onde r e k são estimados via modelo de regressão linear. Portanto, estimando-se os 

parâmetros da regressão acima por mínimos quadrados, logo a cobertura de óbitos é definida 

como sendo: 

 
  

 

 
 

 

(2) 

Devido aos erros inerentes a toda estimativa e para facilitar a interpretação das 

estimativas das coberturas dos óbitos, muitas vezes é prudente recorrer a uma classificação. A 

utilizada foi adaptada por PAES (2007). Muito boa (>90%), Boa (81-90%), Regular (71-80%) 

e Deficiente (≤70).  

 

4.2.2 Causas mal definidas 

 

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também 

conhecida como Classificação Internacional de Doenças - CID 10) é publicada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar a codificação de doenças e outros 

problemas relacionados à saúde. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à 

qual corresponde um código do CID 10. 

Todavia, as altas proporções de óbitos por causas mal definidas em certas regiões do 

Brasil são preocupantes, pois indicam problemas de acesso e qualidade dos dados, além de 

comprometerem a fidedignidade das estatísticas de mortalidade por causas (FRANÇA, 2014). 

As causas mal definidas podem ser consideradas como um "sub-registro de causas" e quando 

se pretende medir riscos específicos de morte por grupos de causas, ou seja, calcular 

coeficientes específicos é necessário que se distribuam proporcionalmente as causas ignoradas 

entre as causas conhecidas. 
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De acordo com Laurenti, Mello e Gotlieb (2004), a proporção de óbitos da equação (4) 

por causas mal definidas é um importante indicador da qualidade das informações de 

mortalidade. Ela é baixa nos países desenvolvidos, aceitando-se como tal proporções abaixo 

de 4% a 6%. Valores mais altos refletem, entre outros pontos, pouca disponibilidade de 

assistência médica, condições inapropriadas para o diagnóstico das doenças e insuficiente 

capacitação profissional para o preenchimento adequado. 

 

 CMD= 
     

  
x100 (3) 

em que:  

NOCMD: Número de óbitos de residentes por causas mal definidas;         

TO: Número total de óbitos de residentes. 

 

A redistribuição das CMD (causas mal definidas) em causas definidas representa uma 

proposta para minimizar esse problema. Utilizou-se a classificação proposta por Paes (2007), 

que estabeleceu quatro categorias para os percentuais de óbitos com causas mal definidas, 

quais sejam: adequado (<10%), pouco adequada (10% - 15%), inadequada (16% - 30%) e 

altamente inadequada (30%). 

Para áreas com proporções elevadas, uma solução é a redistribuição proporcional em 

cada um dos capítulos com causas bem definidas. Os dados redistribuídos utilizados neste 

estudo foram obtidos pelo Laboratório de Estudos Demográficos (LED) do Departamento de 

Estatística da Universidade Federal da Paraíba, que utilizou a técnica proposta por Lederman 

(1955), que faz uso regressão linear simples. Ele propôs uma regressão linear simples entre a 

proporção de uma causa específica de morte (definida como variável dependente) e a 

proporção de causas mal definidas de morte (definida como variável independente ou 

explanatória). O coeficiente angular da regressão, o qual pode ser estimado pelo Método dos 

Mínimos Quadrados, fornece uma estimação da proporção das causas mal definidas de morte 

que deverá ser atribuída à causa específica de morte ou grupo de causas. A soma das 

proporções derivadas pelos coeficientes angulares geradas para cada causa de morte deverá 

ser igual a menos um. Por sua vez, a soma dos coeficientes lineares deverá igualar-se a zero. 

Dessa maneira, o coeficiente angular fornece um fator de redistribuição das causas mal 

definidas para cada causa definida envolvida (PAES; GOUVEIA, 2010).  
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4.3 INDICADORES DE MORTALIDADE 

 

Para análise da mortalidade, além das taxas, será obtida a distribuição proporcional por 

causa de óbito, que consiste no quociente entre o número total de óbitos por uma causa 

específica.  A taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é o indicador que reflete o 

número de óbitos registrados por 1000 habitantes para uma dada região em um período de 

tempo.  

No que concerne aos cálculos da Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP), faz-se 

necessário calcular a Taxa de Mortalidade Observada ou Taxa de Mortalidade Bruta (TMB), 

que é o resultado do quociente entre o número de óbitos residentes observados e a população 

residente para um determinado ano específico e região. 

 

 
    

   

  
      

(4) 

em que: 

NOR: Número de óbitos residentes; 

  : População Residente. 

Em seguida, faz-se o cálculo dos óbitos esperados (    ), que é o produto da taxa de 

mortalidade observada pelo valor da população padrão. 

 

     =    
  

   x   
 
,  (5) 

em que: 

      : Óbitos esperados; 

   
 
: Taxa de mortalidade específica por idade i da área j; 

  
 
: População adotada como padrão (p) na idade i. 

 

A Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) é o quociente entre o número de óbitos 

esperados      ) e a população residente para um determinado ano específico e região. Ela é 

expressa por 1000 habitantes. 

                     TMP = 
    

  
, (6) 

em que: 

   : População total 
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Para identificação do perfil de mortalidade por neoplasia, é necessário calcular a Taxa 

de Óbitos por Neoplasia, através do número de óbitos por neoplasias malignas, por 1000 mil 

habitantes, dividido pela população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Dessa forma, é possível estimar o risco de morte por neoplasias e dimensionar a 

sua magnitude como problema de saúde pública. 

 

4.4 QUALIDADE DOS DADOS DE MORBIDADE 

 

A utilização de dados rotineiramente coletados pelos sistemas de informação brasileiros 

em análises da situação de saúde e do impacto de intervenções vem crescendo nos últimos 

anos. Dessa forma, vem-se tornando uma área de estudo bastante promissora, sem dúvida, 

contribuirá com o aprimoramento da vigilância e monitoramento das doenças, óbitos e 

agravos em saúde. 

Entretanto, não há uma cobertura de toda a população, ou seja, não representa 

completamente o total da doença. É difícil implantar um fluxo regular de notificação nas 

unidades de saúde. Os dados usualmente são gerados pelos serviços hospitalares (MELIONE, 

2002). Portanto, faz-se necessário ressaltar os problemas inerentes á qualidade dos dados que 

podem camuflar a realidade.  

Apesar desses alertas os dados empregados neste trabalho foram usados sem nenhuma 

correção os dados de morbidade, devido às dificuldades técnicas e operacionais. Os métodos 

usuais de correção da morbidade são baseados na busca ativa para estimar a sub-notificação, 

os quais dependem de amostragem, fugindo assim do escopo deste trabalho. Admite-se, 

portanto que os indicadores de morbidade podem estar subestimados. 

 

4.4.1 Prevalência 

 

A prevalência é utilizada em vigilância para identificar tendências ou impacto de 

programas de intervenção. Ou seja, para calcular a prevalência, consideram-se todas as 

pessoas numa dada população que apresentam uma específica doença ou atributo, em um 

determinado ponto no tempo. 

 

A expressão matemática para o cálculo da prevalência (PV) é dada por: 

 
   

    

 
      

(7) 
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em que: 

PV: Prevalência; 

NCCD: Numero de casos conhecidos da doença em um determinado período; 

P: População durante o mesmo período. 

 

Dessa forma, a prevalência pode ser entendida como um corte da população em 

determinado ponto no tempo. Nesse momento, determinam-se quem tem e quem não tem 

certa doença.  

Essa simplificação retoma a noção dicotômica da saúde em doença presente e doença 

ausente. Geralmente, utilizam-se critérios para a determinação da presença ou ausência da 

doença, chamados de critérios diagnósticos, que são baseados em sinais, sintomas e resultados 

de exames. 

 

4.5 DALY – CARGA DE DOENÇA 

 

O ano de vida ajustado por incapacidade (DALY) é uma medida da carga global da 

doença que combina informações de mortalidade e morbidade, sendo originalmente calculado 

para uma lista de mais de 100 doenças e agravos, expressa como o número de anos perdidos 

devido a problemas de saúde. 

Esse indicador foi desenvolvido na década de 1990 como uma forma de comparar a 

saúde e expectativa de vida global dos diferentes países. O DALY mede, simultaneamente, os 

impactos da mortalidade e da morbidade que afetam o status de saúde de determinada 

população, utilizando como métrica comum o tempo. Um DALY representa um ano de vida 

saudável perdido, sendo calculado pela seguinte forma:  

 

 DALY = YLL + YLD (8) 

em que:  

YLL: A mortalidade prematura na população e os anos perdidos devido à 

incapacidade; 

YLD: Anos de vida vividos com incapacidade. 

 

A fórmula básica do YLL é para uma causa determinada, idade e sexo, a qual é dada 

por: 
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 YLL=    x   
   (9) 

em que: 

N: Número de mortes devidas à doença para faixa etária x; 

   
 : Expectativa de vida para a mesma faixa etária. 

 

Em que para a construção do DALY, é necessário obter na equação (10) a expectativa 

de vida (  
  . Dessa forma, fez-se imprescindível a construção da Tábua de Vida. A Tábua de 

Vida é composta por vários elementos ou funções matemáticas dispostos em colunas. A 

Tábua de vida é calculada da seguinte forma: 

 

Taxa de mortalidade (  ) entre as idades exatas x e x+1 

 

    
  

  
, (10) 

   

em que: 

  : Número de Óbitos na idade x; 

  : População na idade x. 

  

A diferença entre    e    é apenas que no primeiro indicador o denominador se refere 

à população no meio do ano enquanto que no segundo ao início do ano. 

 

Estima-se a probabilidade de morte a partir de     usando a seguinte equação: 

 

     
  

          
, (11) 

   

Os valores dos fatores de separação,        ,...,    variam de região para região de 

acordo com o nível da mortalidade. Para este estudo, foram utilizados os valores de    = 0.3 

para faixa etária 0|-1 ano,   = 0.4 para faixa etária de 1|-4 anos  e para as demais idades   = 

0.5.   

Número esperado de pessoas que sobreviveram entre as idades exatas x e x+n (  ) 

Partindo de um grupo inicial   , a raiz da tábua, com uma coorte inicial de 100.000 

nascimentos. 

 
            nx q   

(12) 
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Óbitos Esperados ( ) 

 

Número esperado de óbitos ocorridos a partir do grupo inicial de sobreviventes   , 

entre as idades x e x+n. 

 
xn d   nx q     

 (13) 

Sobreviventes do Grupo Inicial 

 

Cada indivíduo desse grupo que sobrevive cada ano, neste intervalo, contribui para xLn 

com um ano completo, enquanto os que morrem durante este ano contribuem, em média com 

(1-  ). 

 

xn L   
       

 
 

(14) 

Total de anos vividos 

 

Representa o número total de anos vividos, a partir da idade exata x, pelo conjunto de 

componentes da geração que sobrevivia nesta idade exata x. 

 
    xn L        

(15) 

O total de anos vividos no último grupo etário e nas idades subsequentes será igual: 

 

        . (16) 

Expectativa de Vida 

 

Representa a expectativa de vida a partir da idade x, o tempo médio de vida além da 

idade x ou o número médio de anos que deverá viver um indivíduo a partir de x. 

 

   
  = 

  

  
 (17) 

 

 Considerarmos que a morte é um evento incidente, o cálculo do YLD é feito com base 

na incidência, ou seja, casos novos de determinada doença/agravo ocorridos em um ano 

específico (LEITE, 2015). Assim, simplificadamente, o cálculo do YLD para uma causa c, 

idade x e sexo podem ser expresso da seguinte forma: 
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 YLD=       (18) 

em que:  

P: Número de casos prevalentes; 

DW: Peso deficiência. 

 

De acordo com a equação 18 é necessário fazer o uso do peso “ponderação da qualidade 

de vida”. Neste caso adotou-se os pesos gerados pela OMS conforme mostrado no quadro 4.1. 

Esses pesos quantificam a “perda de saúde”. Contudo, os vários estados de saúde não podem 

ter todos os mesmos pesos, pois cada doença tem um fator de letalidade e mortalidade. Deste 

modo foi adotado a média aritmética dos pesos, uma vez  que não se tem disponível um peso 

geral para o grupo de neoplasia malignas. 

 

Quadro 4.1: Classificação dos pesos de invalidez de neoplasias malignas 

Boca e orofaringe  0.09  

Esôfago  0.20 

Estômago  0.20 

Cólon e reto 0.20 

Fígado  0.20 

Pâncreas  0.20 

Traqueia, brônquios e pulmão 0.15 

Melanoma 0.05  

Mama 0.09 

Colo do útero  0.08 

Corpus úteros  0.10 

Ovário  0.10 

Próstata  0.13 

Bexiga  0.09 

Hodgkin do linfoma  0.06 

Hodgkin Linfoma 0.06 

Leucemia      0.09 

Outros        0.09 

Fonte: World Health Organization, 2016, Disability weights from GBD 1990 (Murray and Lopez 1996), Disability 

weights from GBD, WHO 2000. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentadas as aplicações das etapas da pesquisa, obtidas 

mediante a análise dos dados, para os Estados do Semiárido brasileiro, em 2010, por sexo e 

faixa etária, em que foram apresentados da seguinte forma: perfil do Semiárido brasileiro, 

qualidade dos dados de óbitos, indicadores de mortalidade, morbidade, expectativa de vida, 

DALY – carga de doença e proporção do DALY por faixa etária. 

 

5.1 PERFIL DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

O Semiárido compreende nove estados brasileiros, em que a maior fração situa-se no 

Nordeste. Abrangem os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe e se estende pela parte setentrional de Minas Gerais (Figura 5.1). 

Dos oitos Estados do Nordeste, metade tem mais de 85% de sua área caracterizada como 

semiárida. O Rio Grande do Norte lidera a lista com 93,4%, em segundo Pernambuco com 

88%, seguido do Ceará e Paraíba com 86%. Nos demais estados, exceto Alagoas (45,6%), 

também há uma predominância do Semiárido: 69,7% da Bahia, 59,9% e Piauí 50,9% do 

Sergipe e Alagoas com 45,6%. 

Esta região, por sua vez, ocupa 18,2% (980.133,10 Km²) do território nacional, 

abrange mais de 20% dos municípios brasileiros e abrigava cerca de 12% da população do 

país, em 2010. Mais de 23,8 milhões de brasileiros residiam na região em 2010, segundo 

estimativa do IBGE, sendo aproximadamente 61,97% na área urbana e cerca de 38,03% no 

espaço rural (BRASIL, 2016).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no Semiárido brasileiro, para 60,09% 

dos municípios, varia de muito baixo a baixo. O IDH leva em consideração indicadores de 

longevidade, educação e renda. Todos os municípios do Semiárido apresentaram Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) inferior ao do Brasil (0,727).  

As contradições e injustiças sociais que permeiam a região podem ser compreendidas 

no acesso à renda, que reflete também uma forte desigualdade de gênero. Segundo dados do 

IBGE (Censo Demográfico 2000), metade da população no Semiárido, ou mais de oito 

milhões de pessoas, não possuía renda monetária ou tinha como única fonte de rendimento os 

benefícios governamentais, a maioria (59,5%) são mulheres. Os que dispõem de até um 

salário mínimo mensal somam mais de cinco milhões de pessoas (31,4%), sendo 47% 

mulheres. Enquanto isso, apenas 5,5% dispõe de uma renda entre dois a cinco salários 
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mínimos, a maioria (67%) homens, e dos 0,15% com renda acima de 30 salários mínimos 

apenas 18% são mulheres (BRASIL, 2016).  

É o Semiárido mais chuvoso do planeta, porém as chuvas são irregulares no tempo e 

no espaço, e a quantidade da água que cai é menor do que o índice de evaporação. É no 

Semiárido onde está mais de um terço dos estabelecimentos da agricultura familiar. No 

Semiárido, ocorrem dois biomas: a Caatinga e o Cerrado, que estão presentes em 1/3 do 

território nacional (54% dos estados brasileiros e 34% dos municípios), onde vivem 30% dos 

brasileiros. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e foi reconhecido como 

uma das 37 grandes regiões naturais do planeta (BRASIL, 2016) . 

 

Figura 5.1: Espaços geográficos dos estados e Mesorregiões do Semiárido 

Brasileiro, 2010 

 

Fonte: Instituto Nacional do Semiárido, 2010  

 

5.2 QUALIDADE DOS DADOS DE ÓBITOS 

 

5.2.1 Cobertura dos registros de óbitos 

 

A população do Semiárido vem passando por importantes transformações 

demográficas e no perfil de morbi-mortalidade nos últimos anos. O perfil etário da população 

está se alterando de uma estrutura jovem para uma estrutura envelhecida e de forma 

simultânea, provocando mudanças no perfil de mortalidade (LIMA, ANTUNES, SILVA,  

2015). O estudo dessas mudanças depende diretamente de informações de qualidade. Todavia, 
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no Brasil, principalmente em regiões pouco desenvolvidas, como no caso do Semiárido 

brasileiro, as estimativas de mortalidade e análises do perfil de causas de óbitos são 

dificultadas pela duvidosa qualidade dos dados. Nesse sentido, é fundamental avaliar a 

qualidade das informações, do nível e padrão da mortalidade, para corrigi-las quando 

necessário, para obtenção de indicadores confiáveis de mortalidade.  

A Tabela 5.1 mostra o percentual de cobertura de óbitos por sexo para as mesorregiões 

em 2010, estimado pelo Laboratório de Estudos Demográficos-LED (2015), observa-se que 

dentre as 34 mesorregiões nenhuma atingiu 100% de cobertura de registro de óbito. De acordo 

com Paes (2007), vários fatores podem ser atribuídos ao sub registro mas, seguramente, eles 

têm relação com aspectos sociais e econômicos das populações, os quais têm influenciado 

fortemente a qualidade dos registros vitais.  

A razão para estimar as coberturas em espaços geográficos como as mesorregiões se 

devem ao fato de que são unidades que atendem melhor aos critérios estabelecidos para o uso 

da técnica de Brass (1975) utilizadas nas estimativas, já que em populações pequenas o sub-

registro é maior devido às flutuações aleatórias, como é o caso de muitos municípios do 

Semiárido brasileiro. Dessa forma, ao usar desagregações espaciais mais amplas, minimizam-

se certos problemas dos pressupostos requeridos pela técnica, como população fechada e a 

flutuação aleatória dos óbitos, que são típicos de pequenas áreas. 

A cobertura de registro dos óbitos para o Brasil melhorou nas últimas duas décadas. 

Segundo a Rede Interagencial de Informações para a Saúde-RIPSA (2014), de 77,6% em 

1991 passou para 91% em 2000, e em 2010 a cobertura estimada foi de 94,2%. Todavia, para 

2010, a estimativa da cobertura para o Semiárido foi de 85,1% para ambos os sexos (Tabela 

5.1), inferior a todas as regiões do Brasil, inclusive a região Nordeste cuja cobertura foi 

estimada em 88,9%, para 2010, superior em cerca de 3,8%, devido ao melhor registro nas 

áreas litorâneas. Em contra-partida, as regiões Sul (98,5%) e Centro-Oeste (93,95) 

apresentaram cobertura superior ao do Brasil (BRASIL, 2014). 

Os contrastes regionais são expressos de variadas formas e a região Semiárida reflete 

essa diversidade nos registros de óbitos, cuja amplitude variou de 60,2% ate 99%, conforme 

mostrado na Tabela 5.1. 

Observou-se uma nítida diferença entre o registro de óbitos por sexo, com uma maior 

cobertura de óbitos para o sexo masculino em quase todas as mesorregiões. Mesmos as 

mesorregiões que apresentaram uma cobertura feminina superior a da masculina, a diferença 

não ultrapassou 4%. As mesorregiões que apresentaram uma cobertura superior a 90% para o 

sexo masculino foram: Norte Piauiense (PI), Noroeste Cearense (CE), Sul Cearense (CE), 
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Agreste Potiguar (RN), Sertão Paraibano (PB), Sertão Pernambucano (PE), Agreste 

Pernambucano (PE), Agreste Alagoano (AL), Agreste Sergipano (SE), Metropolitana Baiana 

(BA) e Centro Sul Baiano (BA).  

O Agreste Pernambucano (PE) foi a mesorregião que apresentou a mais elevada 

cobertura, quase atingindo a universalização, com 99% para os homens. Para o sexo feminino, 

as mesorregiões com cobertura de óbitos superior a 90% foram: Norte Cearense (CE), Sul 

Cearense (CE), Agreste Paraibano (PB), Agreste Pernambucano (PE), Agreste Sergipano 

(SE), e Metropolitana Baiana (BA). 

A cobertura mais baixa para o sexo feminino foi encontrada no Estado do Piauí, na 

mesorregião do Centro Norte Piauiense e para o sexo masculino foi na Bahia, na mesorregião 

do Extremo Oeste Baiano (BA). No lado oposto, com as coberturas mais elevadas ficaram 

para o Agreste Pernambuco (PE). Dessa forma, o Estado de Pernambuco foi o que apresentou 

o maior número de mesorregiões com cobertura superior a 90%.  

Um fator significante para explicar os diferenciais de níveis mais baixos de cobertura 

entre os sexos seria a legislação brasileira, que até recentemente privilegiava as mulheres com 

pensões e benefícios legais. Acrescenta-se que, ao registrar óbitos dos seus maridos ou 

companheiros, muitas das mulheres eram resguardadas por direitos a receber tais benefícios, 

além de que a mortalidade dos homens é maior que as das mulheres na fase adulta, bem como 

a empregabilidade formal, em que levaria as mulheres a requererem atestado de óbito do 

companheiro (LAURENTI, JORGE, GOTLIEB, 2005). 

Verifica-se que para o sexo masculino apenas a mesorregião de Extremo Oeste Baiano 

(Bahia) foi classificado com uma cobertura deficiente, já para o sexo feminino três 

mesorregiões foram classificadas como deficiente: Centro Norte Piauiense (Piauí), 

Jequitinhonha Mineira e Extremo Oeste Baiano (Bahia) que obtiveram a mesma classificação 

para ambos os sexos. 

A cobertura para o sexo masculino, segundo a classificação para as mesorregiões, de 

modo geral, foi boa e muito boa, destaca-se apenas uma mesorregião classificada como 

deficiente e cinco classificadas como regulares. Os Estados que destacam-se positivamente 

são o Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe com os registros de óbitos classificadas como 

muito boa. 

Evidenciam 17 mesorregiões para o sexo feminino que obtiveram classificação de 

cobertura de registro de óbito como regular e 3 como deficientes, ou seja, 59% mesorregiões 

foram classificadas no mínimo como regular e apenas 6 delas foram classificados como muito 
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boa, o Noroeste Cearense (Ceará), Sul Cearense (Ceará), Agreste Paraibano (Paraíba), 

Agreste Pernambucano (Pernambuco), Agreste Sergipano (Sergipe) e Metropolitana Baiana 

(Bahia).  

Tabela 5.1: Cobertura dos óbitos e classificação por sexo segundo os espaços Geográficos dos estados 

e Mesorregiões do Semiárido Brasileiro, 2010 

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Estimado pelo Laboratório de Estudos Demográficos. 

Estados/Mesorregiões Masculino Classificação Feminino Classificação Média Classificação 

Piauí 82,54 Boa 74,43 Regular 78,49 Regular 

Centro Norte Piauiense 81,19 Boa 60,17 Deficiente 70,68 Deficiente 

Norte Piauiense 93,78 Muito boa 73,92 Regular 83,85 Boa 

Sudeste Piauiense 82,19 Boa 75,62 Regular 78,91 Regular 

Sudoeste Piauiense 77,43 Regular 76,01 Regular 76,72 Regular 

Ceará 93,00 Muito boa 87,24 Boa 90,12 Muito boa 

Noroeste Cearense 97,46 Muito boa 91,69 Muito boa 94,58  Muito boa 

Norte Cearense 86,61 Boa 87,72 Boa 87,17 Boa 

Metropolitana Cearense 75,00 Regular 71,69 Regular 73,35 Regular 

Sertões Cearenses 84,38 Boa 77,97 Regular 81,18 Boa 

Jaguaribe Cearense 81,78 Boa 74,88 Regular 78,33 Regular 

Centro Sul Cearense 87,17 Boa 83,72 Boa 85,45 Boa 

Sul Cearense 98,14 Muito boa 92,83 Muito boa 95,49 Muito boa 

Rio Grande do Norte 70,41 Regular 86,00 Boa 78,205 Regular 

Oeste Potiguar 84,80 Boa 75,80 Regular 80,30 Boa 

Centro Potiguar 86,61 Boa 74,71 Regular 80,66 Boa 

Agreste Potiguar 92,15 Muito boa 78,28 Regular 85,22 Boa 

Leste Potiguar 87,45 Boa 81,85 Boa 84,65 Boa 

Paraíba 96,59 Muito boa 89,19 Boa 92,89 Muito boa 

Sertão Paraibano 94,73 Muito boa 85,51 Boa 90,12 Muito boa 

Borborema Paraibana 85,69 Boa 83,98 Boa 84,84 Boa 

Agreste Paraibano 89,02 Boa 92,90 Muito boa 90,96 Muito boa 

Pernambuco 96,65 Muito boa 91,45 Muito boa 94,05 Muito boa 

Sertão Pernambucano 92,67 Muito boa 86,41 Boa 89,54 Boa 

São Francisco Pernambucano 86,50 Boa 85,88 Boa 86,19 Boa 

Agreste Pernambucano 99,07 Muito boa 94,58 Muito boa 96,83 Muito boa 

Alagoas 85,04 Boa 82,65 Boa 83,85 Boa 

Sertão Alagoano 83,22 Boa 81,62 Boa 82,42 Boa 

Agreste Alagoano 90,81 Muito boa 85,54 Boa 88,18 Boa 

Sergipe 91,44 Muito boa 88,13 Boa 89,79 Boa 

Sertão Sergipano 85,38 Boa 77,84 Regular 81,61 Boa 

Agreste Sergipano 92,83 Muito boa 93,64 Muito boa 93,24 Muito boa 

Leste Sergipano 76,69 Regular 79,04 Regular 77,87 Regular 

Bahia 85,73 Boa 79,87 Regular 82,80 Boa 

Extremo Oeste Baiano 61,11 Deficiente 63,69 Deficiente 62,40 Deficiente 

Vale do São Francisco Bahiano 79,25 Regular 78,06 Regular 78,66 Regular 

Centro Norte Baiano 87,98 Boa 81,81 Boa 84,89 Boa 

Nordeste Bahiano 80,32 Boa 76,19 Regular 78,26 Regular 

Metroplitana Baiana 94,62 Muito boa 95,75 Muito boa 95,19 Muito boa 

Centro Sul Baiano 90,52 Muito boa 82,92 Boa 86,72 Boa 

Minas Gerais 79,92 Regular 71,43 Regular 75,66 Regular 

Norte Mineiro 78,26 Regular 72,08 Regular 75,17 Regular 

Jequitinhonha Mineira 80,51 Boa 69,65 Deficiente 75,08 Regular 

Semiárido 86,81 Boa 83,38 Boa 85,10 Boa 

Mínimo  61,11 Deficiente 60,17 Deficiente 70,68 Regular 

Máximo 99,07 Muito boa 95,75 Muito boa 96,83 Muito boa 

Amplitude  37,96 - 30,58 - 26,15 - 
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Chama-se à atenção para os erros intrínsecos a todo resultado proveniente de uma 

estimação. Destaca-se a não execução dos rígidos supostos implícitos na técnica utilizada para 

o cálculo das coberturas, como a exigência de população estável solicitada para aplicação do 

método de Brass (1975), que não é cumprida para nenhuma região. Todas as populações estão 

afetadas por reduções importantes nos níveis da fecundidade, mortalidade e por movimentos 

migratórios internos, que desestabilizam a denominada “população estável”. Contudo, 

evidências apontam que, mesmo em situações de não cumprimento total dos pressupostos, os 

resultados podem ser satisfatórios (PAES, 2005). Contudo, não se pode avaliar a qualidade 

dos registros de óbitos apenas com a cobertura, é necessário considerar a completude e 

qualidade contidas no registro. Nesse caso, é importante para qualquer estudo de causas de 

óbito, identificar a proporção de óbitos mal definidos, pois esse indicador é essencial para a 

construção do perfil da mortalidade de uma população 

 

5.2.2 Proporção das causas mal definidas 

 

As estatísticas de mortalidade por idade, sexo e causa de morte se constituem na forma 

mais usada internacionalmente para as necessidades de planejamento e gestão em saúde. A 

causa básica da morte, dentre elas, se destaca pela possibilidade em se conhecer melhor a 

forma que se morre, para ser conhecido o estado da saúde das populações. No entanto, a 

qualidade dos dados sobre mortalidade fica comprometida, quando uma proporção 

considerável de causas de morte é classificada como mal definida. 

Este indicador reflete a qualidade da informação que permite identificar e sinalizar a 

disponibilidade de infra-estrutura assistencial e de condições para o diagnóstico de doenças.  

A Tabela 5.2 apresenta a proporção de Causas Mal Definidas por sexo para os Estados 

do Semiárido brasileiro. Verifica-se que, em 2010 os Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco 

e Minas Gerais apresentaram uma proporção de Causas Mal Definidas maior que 10%, para o 

sexo feminino e também para sexo masculino com exceção do estado de Pernambuco. De 

acordo com classificação de Paes (2007), é considerada como pouco adequada. 

Os estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e Ceará, para ambos os 

sexos, apresentaram um percentual de Causas Mal Definidas inferior a 10%, classificadas 

como adequada. O Estado de Minas Gerais foi o que mostrou pior classificação para os 

homens de 24,7% e para as mulheres 26%, ambos classificados como inadequado. Para a área 

do Semiárido de Minas Gerais o percentual atingiu 25,54% superior ao percentual 
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considerando todo o Estado que foi de 9,9%, em 2010 (BRASIL, 2016). Para ambos os sexos do 

Semiárido brasileiro foram classificados como pouco adequada (PAES, 2007). 

 

Tabela 5.2: Proporção de Causas Mal Definidas por sexo segundo os espaços geográficos dos Estados 

do Semiárido brasileiro, 2010 

Estados Masculino Feminino Total 

Piauí 4,43 4,76 4,57 

Ceará 4,86 5,53 5,14 

Rio Grande do Norte 4,09 3,75 3,94 

Paraíba 9,09 9,64 9,33 

Pernambuco 9,34 10,22 9,73 

Alagoas 15,62 19,75 17,31 

Sergipe             7,04 7,27 7,14 

Bahia 12,58 14,25 13,26 

Minas Gerais 24,77          26,00 25,27 

Semiárido 10,2 11,24 10,63 

Mínimo 4,09 3,75 3,94 

Máximo 24,77          26,00 25,27 

Amplitude 20,68 22,25 21,33 
Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

Como as políticas e os programas de saúde visam o controle de doenças e mortes, 

devem se basear em informações adequadas, foi necessário realizar uma redistribuição das 

causas básicas dos óbitos mal definidos em bem definidos. Desse modo, justifica-se a 

aplicação do método de Ledermann. Ressalta-se a importância da capacitação profissional 

para preenchimento das declarações de óbito. Uma vez que essas informações influenciam os 

indicadores de mortalidade quanto mais completos mais preciso os resultados. 

 

5.3 INDICADORES DE MORTALIDADE 

 

5.3.1 Proporção das causas básicas de óbitos 

 

A reestruturação do processo global das populações é definida por uma grande 

transfiguração dos padrões de saúde-doença em todo mundo, a qual é descrita pela mudança 

no perfil de mortalidade das doenças crônico-degenerativas, com destaque para as neoplasias. 

(GUERRA et al., 2005). A Tabela 5.3 apresenta a porcentagem das principais causas de morte 

para os Estados do Semiárido brasileiro, em 2010. Para todos os Estados, entre os grupos de 

causas definidos as neoplasias ocupam a segunda posição com 12% do percentual de óbitos 
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do total do Semiárido brasileiro. Com exceção de Alagoas (8,1%), os demais Estados tiveram 

uma variação entre 10,0% a 14% do total das mortes. 

No Brasil, no ano de 1994, as neoplasias, se constituíam na segunda causa de morte 

por doença, tendo sido responsáveis por 10,86% dos 887.594 óbitos registrados (INCA, 

2016). Segundo os dados da RIPSA, em 2009, as neoplasias já eram responsáveis por 16,82% 

de todas as mortes ocorridas no Brasil e a segunda causa que mais leva ao óbito. O Semiárido 

brasileiro segue o mesmo padrão de óbitos para as neoplasias, como pode ser observado na 

Tabela 4.3. Entre todos os Estados, o Ceará (13,7%), em 2010, foi o que apresentou o maior 

percentual de óbitos para as neoplasias. Em 2009 segundo a RIPSA o percentual para todo o 

Estado foi de 15,93%. Para os Estados do Ceará (13,7%), Piauí (11,1%), Rio Grande do Norte 

(13,5%), Paraíba (13,1%) e Minas Grais (10,5%).  

 

Tabela 5.3: Porcentagem dos óbitos por Estados segundo as principais causas de morte para o 

Semiárido Brasileiro, 2010 

Grupo de Causas de Morte - 

CID 10 
Piauí Ceará 

Rio Grande 

do Norte 
Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia 

Minas 

Gerais 
Semiárido 

II. Neoplasias (tumores) 11,10 13,70 13,50 13,10 11,70 8,10 12,00 12,50 10,50 12,40 

IV. Doenças Endócrinas, 

Nutricionais e Metabólicas 
6,60 6,40 8,30 9,00 8,60 8,90 9,50 7,60 7,40 7,80 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

41,30 35,70 36,20 37,70 36,60 34,10 33,30 33,60 31,00 35,30 

X.   Doenças do aparelho 

respiratório 
6,30 9,50 8,60 8,40 8,30 8,90 7,80 6,90 10,40 8,20 

XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

10,20 11,40 11,00 9,00 11,00 14,90 12,90 10,80 7,70 10,80 

Outras Causas de Morte 24,50 23,30 22,40 22,80 23,80 25,10 24,50 28,60 33,00 25,60 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

Segundo os dados de 2009 da RIPSA, para os estados de Pernambuco e Bahia, as 

neoplasias ocuparam o terceiro lugar do grupo de causas que mais levam ao óbito, diferindo 

do padrão que foi observado na Tabela 5.3. Já o Estado de Alagoas foi o único em que as 

neoplasias ficaram em quinto lugar nas causas básicas de óbitos, atrás das doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas, doenças do aparelho respiratório, causas externas de morbidade e 

mortalidade. Contudo, a diferença entre as proporções da causa básica de óbito entre as 

neoplasias e doenças endócrinas e doenças do aparelho respiratório foi apenas de 0,6%. O 

Estado de Sergipe apresentou o mesmo padrão para o Semiárido e o Estado como um todo, 

com as neoplasias no terceiro grupo de causas que mais levou ao óbito. 
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Como pode ser observado, de modo geral, o Semiárido apresentou o mesmo padrão de 

mortalidade que foi observado para os Estados e o Brasil, ou seja, mesmo com diferenças 

socioeconômicos, o padrão de mortalidade já se modificou, isto significa que o Semiárido 

encontra-se enfrentando problemas de saúde de áreas consideradas desenvolvidas mais ainda 

que enfrentar também problemas antigos. 

 

5.3.2 Taxa de mortalidade 

 

A Tabela 5.4 mostra a Taxa Bruta de Mortalidade (TMB) e a Taxa de Mortalidade 

Padronizada (TMP) por sexo para os Estados do Semiárido brasileiro em 2010. A Taxa de 

Mortalidade Padronizada variou de 6,28 a 17,07 óbitos por mil habitantes para os homens e 

de 4,64 a 10,98 óbitos por mil habitantes para as mulheres. Observa-se que existem 

diferenciais nos níveis de mortalidade entre populações. Destaca-se a lacuna na mortalidade 

entre os sexos (Tabela 5.4).  

Verifica-se que o Estado de Sergipe foi o que apresentou a menor TMP para os 

homens (6,56) e para as mulheres (5,08). Em contra-partida, o Estado de Alagoas foi o que 

mostrou a mais elevada TMP para os homens (8,14) e mulheres (5,86) a cada 1.000 

habitantes. A TMP do Semiárido brasileiro foi de 5,91 a cada 1.000 habitantes, inferior ao do 

Brasil, que foi de 6,04 para o ano de 2010 segundo o IBGE. Desse modo, a TMP não difere 

muito dos níveis do Brasil. Dessa forma, ressalta-se que o Semiárido brasileiro exibe um 

padrão de mortalidade semelhante ao do Brasil. 

Em relação aos homens, a TMP foi mais elevada que a do Brasil para todos Estados de 

Semiárido brasileiro, já para as mulheres foi o contrário. Contudo, considerar a TMP apenas 

por sexo pode camuflar informações, dado que o padrão de mortalidade esta intrinsecamente 

ligada à faixa etária. Nesse sentido, para uma aprofundamento do padrão de mortalidade, é 

necessário avaliar a mortalidade por sexo e faixa etária, cujos resultados se encontram 

expressos na Figura 5.2. 

A Figura 5.2, por sua vez, exibe as Taxas de Mortalidade por sexo e faixas etárias, 

para os Estados do Semiárido brasileiro, no ano de 2010. Destaca-se o padrão de mortalidade 

dos Estados, onde a base das pirâmides é larga e depois tem um rápido declínio da TMP, 

voltando a crescer nas faixas etárias de 20 a 24 anos. E, chama a atenção a mortalidade 

infantil e acima de 60 anos de idade. 
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Tabela 5.4: Taxa de mortalidade bruta e padronizada por sexo do espaço geográfico dos Estados do 

Semiárido Brasileiro, 2010 

Estados 
Taxa de Mortalidade Bruta   Taxa de Mortalidade Padronizada 

Masculino Feminino Total   Masculino Feminino Total 

Piauí 6,90 5,36 6,13   6,32 5,16 5,77 

Ceará 6,97 5,37 6,16   6,34 4,92 5,63 

Rio grande do norte 7,02 5,20 6,10   6,28 4,64 3,74 

Paraíba 7,97 6,60 7,34   6,77 5,35 6,09 

Pernambuco 7,21 5,63 6,41   6,93 5,38 6,14 

Alagoas 7,81 5,48 6,62   8,14 5,86 6,97 

Sergipe 6,58 5,02 5,80   6,56 5,08 5,83 

Bahia 7,14 5,37 6,25   6,66 5,00 5,84 

Minas gerais 8,42 6,17 7,30   17,07 10,48 6,82 

Semiárido 7,26 5,55 6,40   6,69 5,11 5,91 

Mínimo 6,58 5,02 5,80   6,28 4,64 3,74 

Máximo 8,42 6,60 7,34   17,07 10,48 6,97 

Amplitude 1,84 1,57 1,54 

 

10,79 5,84 3,23 

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

A TMP para a faixa etária de 0 a 1 ano, em todos os Estados foi elevada, para ambos 

os sexos, sugerindo falta de assistência, e deficiência no amparo hospitalar aos recém-nascido, 

má assistência durante o parto, demora de atendimento, por causa da ausência de saneamento 

básico, favorecendo a contaminação da água e de alimentos, além da propagação de doenças 

(LANSKY, et al., 2014).  

Destaca-se, ainda, o Estado de Minas Gerais, que mostrou as maiores TMP, de 46 

óbitos por mil habitantes para os homens e de 39 óbitos para as mulheres. Contudo, todos os 

Estados exibiram para faixa etária de 0 a 1 ano a TMP superior ao do Brasil (15,6 óbitos por 

1.000 habitantes) em 2010, com exceção do Rio Grande do Norte, com 14 óbitos por 1.000 

habitantes para as mulheres. 
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Figura 5.2: Taxa de mortalidade padronizada por sexo e faixa etária dos Estados do Semiárido 

Brasileiro, 2010 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Continua 
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Figura 5.2: Taxa de mortalidade padronizada por sexo dos Estados do Semiárido Brasileiro, 2010. 

(conclusão)

 

 

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

É importante ressaltar que o diferencial na mortalidade por sexo é um fenômeno 

observado na maioria dos países e constitui um dos principais temas de pesquisa em 

mortalidade. Como pode ser verificado no Semiárido brasileiro, os homens experimentam 

maior mortalidade do que as mulheres, em cada faixa etária. O processo de transição da 

mortalidade foi mais homogêneo para as mulheres, visto que foi registrado redução na 

mortalidade em praticamente todas as idades, todavia, o padrão da mortalidade masculina está 

em desvantagem em praticamente todos os grupos etários.  

Verifica-se uma lacuna da mortalidade entre os sexos nas faixas etária de 20 a 49 anos, 

onde o número de óbitos dos homens foi bem mais elevado que as mulheres. Uma das 

explicações é devido às causas externas. Explicita-se as altas TMP na faixa etária de 75 anos e 
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mais para todos os Estados, principalmente em Minas Gerais, com uma TMP de 208 óbitos 

por mil habitantes para os homens e 123 óbitos por mil habitantes para as mulheres. 

Observa-se que o Estado do Semiárido brasileiro segue o padrão de comportamento 

semelhante ao do Brasil em relação à mortalidade masculina e feminina, contudo as altas 

TMP de 0 a 1 anos foram bastante superiores em relação  ao Brasil, indicando  problemas 

existentes no acesso a saúde e saneamento básico, de modo que muitos dos óbitos infantis 

pode ser evitados, tendo acesso a tratamentos básicos. 

 

5.3.3 Taxa de mortalidade por neoplasia 

 

A análise dos fatores que ocasionam a mortalidade por neoplasias, além de ser o 

escopo da presente investigação, merece destaque para um melhor entendimento dos fatores 

envolvidos nesse processo doença-morte. A Tabela 5.5 mostra a Taxa de Mortalidade por 

Neoplasia por sexo para os Estados do Semiárido brasileiro, em que revela um expressivo 

quadro de óbitos para os homens e mulheres do Semiárido brasileiro. Verifica-se que, mesmo 

sem considerar os típicos casos de neoplasias de cada sexo, existem diferencias.  

Estima-se que 7,6 milhões de pessoas morreram de câncer em 2005 e 84 milhões de 

pessoas morrerão nos próximos 10 anos e que mais de 70% de todas as mortes ocorrem em 

países de baixa e média renda, onde os recursos disponíveis para prevenção, diagnóstico e 

tratamento de câncer são limitados ou inexistentes (WHO, 2016). Com esse perfil, encontra-se 

o Semiárido, que se destaca pela precariedade no acesso à educação e renda, onde o IDH varia 

de baixo a muito baixo. Esses aspectos na Taxa de Mortalidade por Neoplasia com cerca de 

41 óbitos para as mulheres e 42 óbitos para os homens por 1.000 habitantes. Segundo a 

RIPSA (2016), em 2004, para o Nordeste, foi estimado 34,8 para as mulheres e 49,3 óbitos 

para os homens por 100.000 habitantes. 

Ressalta-se, ainda, que Alagoas foi o único Estado que apresentou uma Taxa de 

Mortalidade por Neoplasia menor que 40 óbitos por mil habitantes para o sexo masculino e 

para o sexo feminino foi a que apresenta a menor taxa com 34,91 óbitos por 1.000 habitantes. 

Entretanto, segundo Santos, Batista e Cangussu (2010), o estado de Alagoas vem 

apresentando um crescente número de novos casos de câncer, cuja magnitude poderia estar 

subestimada, por causa da não procura pelo diagnóstico. 

 

  



55 

Tabela 5.5: Taxa de mortalidade padronizada por neoplasia por 1.000 habitantes, por sexo segundo os 

espaços geográficos dos estados do Semiárido Brasileiro, 2010 

Estados Masculino Feminino Total 

Piauí 36,83 38,00 37,42 

Ceará 44,83 45,68 45,26 

Rio Grande do Norte 44,73 43,25 43,99 

Paraíba 46,53 46,70 46,61 

Pernambuco 42,61 44,18 43,39 

Alagoas 34,91 35,57 35,24 

Sergipe 40,86 41,56 41,21 

Bahia 48,79 36,97 42,88 

Minas Gerais 45,56 39,85 42,70 

Semiárido 45,56 39,85 42,70 

Mínimo 34,91 35,57 35,24 

Máximo 48,79 46,70 46,61 

Amplitude 13,88 11,12 11,37 

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

Verifica-se, após análise, que para os Estados de Minas Gerais (45,56), Bahia (48,79) 

e Rio Grande do Norte (44,73), um maior número de óbitos para o sexo masculino.  

O Estado de Minas Gerais foi o que apresentou a segunda maior Taxa de Mortalidade 

por Neoplasia para os homens. Acrescenta-se que os Estados que estão em um estágio mais 

avançado da transição demográfica tem uma idade média de suas populações mais elevada e, 

consequentemente, taxas de mortalidade por câncer mais elevadas (MEDICI, BELTRÃO, 

2015). 

Fatores como a urbanização, a industrialização e o aumento da expectativa de vida 

contribuem para o aparecimento de um maior número de casos da doença. Ele atinge 

predominantemente indivíduos de faixas etárias mais idosas e torna-se um sério problema de 

saúde para esse estrato da população. Além disso, destaca-se que, em pessoas acima dos 50 

anos de idade, a incidência de câncer é mais elevada (PAES, 2003). 

Para uma análise mais detalhada sobre do perfil de mortalidade por neoplasia, 

apresenta-se a Figura 5.3 que mostra a Taxa de Mortalidade por Neoplasia por sexo e faixa 

etária do Semiárido brasileiro. Como foi apontando por Paes (2003) e Facina (2014). o 
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número de casos aumenta com o envelhecimento da população, além de fatores genéticos, 

fatores de risco ambientais, reconhecidos quanto ao desenvolvimento de neoplasias. 

Observa-se, por conseguinte, que todos os Estados do Semiárido brasileiro apresentam 

um crescimento acentuado de óbitos por neoplasia nas faixas etárias entre 25 aos 40 anos 

comparados as demais faixas etárias, para as mulheres em 2010. Com exceção o Estado do 

Piauí, que mostrou uma diminuição na taxa de óbito por neoplasias na faixa etária de 30 a 34 

anos, as mulheres de modo geral apresentam maiores taxas de neoplasia por faixa etária com 

exceção dos Estados da Bahia e Minas Gerais.  

De acordo com os dados presentes na Figura 5.3, os homens morrem mais que as 

mulheres na faixa etária de 75 anos e mais. A sobre mortalidade masculina por neoplasia no 

Semiárido ocorre principalmente nas idades mais elevadas. No entanto, para ambos os sexos, 

fica evidenciado a alta mortalidade por neoplasia em todas as faixas etárias para ambos os 

sexos. 

Figura 5.3: Taxa de mortalidade por neoplasia por sexo e faixa etária dos Estados do Semiárido 

Brasileiro, 2010                                                                                                                          (Continua)

Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 
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Figura 5.3: Taxa de mortalidade padronizada por neoplasia por sexo e faixa etária dos Estados do 

Semiárido Brasileiro, 2010 (conclusão) 

 

 

 
Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 
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5.4 MORBIDADE 

 

5.4.1 Prevalência hospitalar por neoplasia 

 

A divulgação das informações dos diversos sistemas nacionais de informação em 

saúde vem crescendo, ampliando as possibilidades de análises de suas informações. 

Entretanto, a preocupação com a qualidade dessas informações tem sido um fator limitante, 

mas segundo Freitas Drumond et al. (2013), as possibilidades de exploração do SIH das 

análises epidemiológicas  são boas, devido à razão das suas características contábeis, o sub-

registro de internações seja pequeno.  Outro estudo que merece destaque foi o de Pinto et al. 

(2012), sobre a completude e consistência dos dados dos registros hospitalares de câncer no 

Brasil que, por sua vez, aponta uma avaliação positiva sobre a cobertura das informações, 

contudo cabe ressaltar que informações secundarias no registro sofre com a ausência de 

informações e dados incorretos. Dessa forma, a Tabela 5.6 mostra a Prevalência Hospitalar 

por neoplasias por 10.000 habitantes por sexo para os Estados do Semiárido brasileiro em 

2010.  

 

Tabela 5.6: Prevalência hospitalar por neoplasia por 10.000 habitantes por sexo segundo os espaços 

geográficos dos estados do Semiárido Brasileiro, 2010 
 

Estados Masculino Feminino Total 

Piauí 13,76 24,59 19,19 

Ceará 16,87 30,73 23,88 

Rio Grande do Norte 26,98 51,17 39,17 

Paraíba 15,76 27,68 22,07 

Pernambuco 19,77 26,63 23,28 

Alagoas 13,23 34,96 24,36 

Sergipe   8,55 23,74 16,20 

Bahia 13,84 25,74 19,83 

Minas Gerais 97,91         104,42           101,15 

Semiárido 25,19 38,85 32,13 

Mínimo   8,55 23,74 16,20 

Máximo 97,91         104,42           101,15 

Amplitude 89,36 80,68 84,95 
Fonte: Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

. 

Observa-se a amplitude da prevalência hospitalar no Semiárido brasileiro de 89,36, 

variando de 8,55 no Estado de Sergipe a 97,91 no Estado de Minas Gerais para os homens. Já 

para as mulheres a amplitude foi um pouco menor de 80,68 variando de 23,74 no Estado de 
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Sergipe a 104,42 em Minas Gerais, destacando-se Sergipe e Minas Gerais que apresentaram 

para o sexo masculino e feminino a menores e maiores prevalência, respectivamente. 

Nota-se que, para todos os Estados, com exceção de Minas Gerais, a prevalência 

hospitalar das mulheres foi quase o dobro a dos homens, chegando a quase o triplo como no 

caso de Sergipe. Os Estados que apresentaram menores prevalências foi Sergipe (8,55), 

seguido de Alagoas (13,23), Piauí (13,76) e Bahia (13,84) para os homens. Já para o as 

mulheres Sergipe (23,74) lidera o ranking, seguido do Piauí (24,59), Bahia (25,74) e 

Pernambuco (26,63).  

 

5.5 EXPECTATIVA DE VIDA 

 

A expectativa de vida ao nascer é um indicador muito importante, pois fatores como, 

educação, situação socioeconômica, criminalidade, poluição, serviços de saneamento 

ambiental, alimentação, serviços de saúde, entre outros, são determinantes para uma maior 

expectativa de vida. Portanto, um acréscimo na expectativa de vida da população está 

associado à melhora das condições de vida dessa população, ou seja, o envelhecimento das 

populações pode ser considerado como “um êxito das políticas de saúde pública e de 

desenvolvimento socioeconômico” (NEPOMUCENO, CASSIO, 2015). 

De acordo com o IBGE (2016), a estimativa da esperança de vida ao nascer da 

população brasileira experimentou um ganho de 3,8 anos, ao passar de 66,0 anos, em 1991, 

para 69,8 anos, em 2000, e em 2010 de 73,48 anos. Os mais expressivos incrementos foram 

observados na população feminina. Em 2010, para o Brasil, a estimativa da expectativa de 

vida para as mulheres foi de 77,3 anos e para os homens de 71,2 anos.  

O Brasil obteve importantes ganhos na mortalidade geral. O padrão das taxas de 

mortalidade por idade sofreu uma significativa alteração ocasionado, por um lado, pela 

redução da mortalidade nas primeiras idades, e, por outro, pela elevação das mortes de jovens 

e adultos, com maior intensidade sobre o sexo masculino, a ponto de reduzir os ganhos na 

esperança de vida masculina e aumentar os diferenciais de mortalidade entre homens e 

mulheres (IBGE, 2016). 

As mulheres, na grande maioria dos países, vivem mais que os homens. Alguns 

prováveis fatores responsáveis por esse fenômeno podem ser creditados à mortalidade 

infantil, que é mais comum entre os bebês do sexo masculino, além de que as mulheres são 

mais cuidadosas com a saúde, e a maioria dos trabalhos de grande periculosidade é exercida 

por homens, entre outros (CAMPOLINA,  et al., 2013). 
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Entretanto, mesmo com o aumento da expectativa de vida ao nascer, o Brasil ainda se 

depara com níveis abaixo, comparados aos países desenvolvidos. A esperança de vida não 

reflete totalmente a realidade, já que muitas particularidades regionais são camufladas.  

A Tabela 5.7 mostra a expectativa de vida para os homens por faixa etária dos Estados 

do Semiárido brasileiro, em que os níveis e estrutura da expectativa de vida oscilam de acordo 

com cada Estado. Observa-se que, de acordo com a expectativa de vida ao nascer, os homens 

dos Semiárido vivem cerca de quatro anos a menos que os do Brasil em 2010. 

O Estado que apresentou menor a expectativa de vida ao nascer foi Minas Gerais 

(63,1), ou seja, comparado a expectativa de vida ao nascer do Semiárido, o homem mineiro 

que nasceu em 2010 viviam cerca de 1,8 anos a menos. Quando se compara ao Brasil deixa de 

viver 6,6 anos. 

 

Tabela 5.7: Expectativa de vida masculina segundo faixa etária dos espaços geográficos dos estados 

do Semiárido Brasileiro, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido IBGE* 

0 – 1 66,1 65,6 66,1 64,8 64,7 62,4 65,5 65,1 63,1 65,3 69,7 

1 – 4 65,3 64,8 65,2 64,0 63,9 61,6 64,7 64,3 62,3 64,4 66,9 

5 – 9 61,4 60,9 61,3 60,1 60,0 57,7 60,8 60,4 58,4 60,5 62,0 

10 – 14 56,5 56,0 56,5 55,2 55,2 52,8 56,0 55,6 53,5 55,7 57,1 

15 – 19 51,9 51,4 51,9 50,7 50,6 48,4 51,4 51,1 48,8 51,1 52,6 

20 – 24 47,5 47,1 47,4 46,4 46,3 44,4 47,0 46,8 44,5 46,8 48,2 

25 – 29 43,1 42,8 43,1 42,2 42,1 40,5 42,8 42,4 40,2 42,5 43,8 

30 – 34 38,8 38,5 38,6 37,9 37,9 36,4 38,5 38,2 35,9 38,3 39,5 

35 – 39 34,5 34,3 34,3 33,6 33,7 32,4 34,2 33,9 31,8 34,0 35,2 

40 – 44 30,2 30,1 30,1 29,4 29,5 28,5 29,9 29,7 27,9 29,9 31,0 

45 – 49 26,0 25,9 25,8 25,3 25,4 24,6 25,8 25,6 24,1 25,8 27,0 

50 – 54 21,9 21,8 21,7 21,4 21,4 20,7 21,7 21,5 20,4 21,7 23,2 

55 – 59 17,9 17,8 17,8 17,5 17,4 16,9 17,6 17,7 16,8 17,9 19,6 

60 – 64 14,0 14,0 13,9 13,7 13,6 13,1 13,6 13,8 13,2 14,0 16,4 

65 – 69 10,0 10,1 10,1 9,9 9,8 9,5 9,9 10,0 9,6 10,3 13,4 

70 – 74 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 6,1 6,2 6,0 6,5 11,0 

75+ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 9,0 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Laboratório de Estudos Demográficos – LED-

DE/UFPB. 

*IBGE: Expectativa de vida por faixa etária do Brasil, 2010, para os Estados como um todo. 

Cálculo Próprio. 

 

Destacam-se os Estados do Piauí e Rio Grande do Norte com a maior expectativa de 

vida ao nascer para os homens com 66,1 anos, superior à expectativa de vida do Semiárido 
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brasileiro. A Tabela 5.8 mostra a expectativa de vida para as mulheres por faixa etária dos 

Estados do Semiárido brasileiro. 

De acordo com expectativa de vida ao nascer (Tabela 5.8), em média, as mulheres do 

Semiárido brasileiro vivam cerca de 7,6 anos a menos que a do Brasil. O Estado que mostrou 

a maior expectativa de vida ao nascer foi o Rio Grande do Norte com 70,9 anos, levando em 

consideração o Semiárido Brasileiro. 

Em média, as mulheres do Semiárido brasileiro viviam cinco anos a mais comparado 

aos homens. Evidencia-se o Estado de Alagoas, as mulheres (68,9) vivem 6,5 anos a mais que 

os homens (62,4). A menor diferença encontra-se no Estado do Piauí, com as mulheres 

vivendo 4,4 anos a mais que os homens. 

Comparando com as estimativas do Brasil realizadas pelo o IBGE, os Estados do 

Semiárido para os homens ficaram abaixo, tendo em média uma diferença de 4,9 anos, já para 

as mulheres essa diferença média chegou 7,4 anos. O Semiárido segue o padrão mundial, 

onde a expectativa de vida ao nascer das mulheres é superior aos dos homens. 

 
Tabela 5.8: Expectativa de vida feminina segundo faixa etária dos espaços geográficos dos estados do 

Semiárido Brasileiro, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido IBGE* 

0 – 1 70,1 70,4 70,9 69,9 69,8 68,9 70,2 69,9 68,6 70,3 77,3 

1 – 4 69,3 69,6 70,0 69,1 69,0 68,1 69,5 69,1 67,8 69,5 74,0 

5 – 9 65,4 65,7 66,1 65,2 60,0 64,2 65,6 65,2 63,9 65,6 69,1 

10 – 14 60,6 60,8 61,1 60,3 60,2 59,3 60,6 60,3 59,0 60,7 64,2 

15 – 19 55,8 55,9 56,3 55,4 55,4 54,5 55,8 55,4 54,2 55,8 59,3 

20 – 24 51,0 51,1 51,4 50,6 50,6 49,8 51,0 50,6 49,5 51,0 54,5 

25 – 29 46,2 46,3 46,6 45,8 45,7 45,0 46,2 45,8 44,7 46,2 49,7 

30 – 34 41,4 41,5 41,8 41,1 41,0 40,3 41,5 41,1 40,1 41,5 44,9 

35 – 39 36,8 36,8 37,1 36,4 36,3 35,6 36,7 36,4 35,6 36,8 40,2 

40 – 44 32,1 32,1 32,4 31,8 31,7 31,0 32,1 31,8 31,2 32,2 35,7 

45 – 49 27,6 27,6 27,8 27,3 27,1 26,6 27,5 27,3 26,8 27,7 31,3 

50 – 54 23,2 23,2 23,3 22,8 22,8 22,2 23,0 22,8 22,6 23,3 27,0 

55 – 59 18,8 18,8 19,0 18,6 18,5 18,0 18,6 18,6 18,4 19,0 23,0 

60 – 64 14,6 14,6 14,7 14,4 14,3 14,0 14,4 14,4 14,4 14,8 19,2 

65 – 69 10,4 10,5 10,6 10,3 10,3 10,1 10,4 10,3 10,4 10,8 15,6 

70 – 74 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,8 12,6 

 75+ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,1 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Laboratório de Estudos Demográficos – LED-

DE/UFPB. 

*IBGE: Expectativa de vida por faixa etária do Brasil, 2010 

Para os Estados como um todo, IBGE(2010) 

Cálculo Próprio. 
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Com o aumento da expectativa de vida ao nascer, persistem desafios importantes a 

serem vencidos, no que diz respeito à obtenção de condições adequadas de saúde da 

população. Assim, comparar o estado de saúde de diferentes populações, avaliando a 

mortalidade e morbidade, simultaneamente, é a melhor forma de compreender os desafios 

impostos pelo envelhecimento. 

 

5.6 DALY – CARGA DE DOENÇA 

 

O Instituto Nacional do Câncer estimou 394 mil novos casos de câncer em 2014 no 

Brasil, dos quais 43% em pessoas com mais de 65 anos de idade. Quanto ao sexo, embora a 

mortalidade por câncer seja maior entre os homens, na morbidade é o oposto.  

Nos estudos de Murray e Lopez, (1996), foi utilizado o indicador DALY. Ele se 

constitui em um indicador mais completo do estado de saúde de uma população, na medida 

em que estende o conceito de anos potenciais de vida perdidos por morte prematura, ao 

adicionar anos de vida saudáveis perdidos devido a problemas de saúde ou incapacidade 

(OLIVEIRA et al. 2015). A medição do estado de saúde está ancorada em uma escala de 

saúde que varia entre zero e um, onde zero significa o estado de plena saúde e um é a morte, o 

pior estado de saúde possível. Os autores ressaltam, ainda, que atribuir peso às doenças ou 

sequelas não implica dizer que a vida de seus portadores tenha menos valor do que a vida de 

indivíduos em perfeita saúde. Quando esse estudo que foi realizado pela primeira vez no 

Brasil, os pesos utilizados pelo Estudo da Carga de Doença do Brasil foram os sugeridos pela 

Organização Mundial de Saúde (SCHRAMM et al., 2004). 

As estatísticas oficiais de mortalidade do Ministério da Saúde mostram que o câncer 

encontra-se em ascensão (Ministério da Saúde, 2013). E é justamente no interior das regiões 

Norte e Nordeste, ou seja, nos lugares mais interioranos, como o Semiárido brasileiro, onde se 

encontra o grupo de maior risco para a doença, ou seja, aqueles que, por falta de acesso a 

exames clínicos, acabam tendo maior chance de apresentar lesões precursoras que irão evoluir 

para a neoplasia maligna (ALBUQUERQUE et al., 2009; MARTINS; THULER; VALENTE; 

2005; AZEVEDO BARROS et al., 2006). Os casos de câncer no Brasil vêm aumentando 

porque a população está envelhecendo é mais comum em pessoas acima de 55 ou 60 anos, 

uma vez que o organismo está exposto a substâncias nocivas há muito mais tempo. 

A Tabela 5.9 apresenta os números absolutos do YLL, ou seja, anos perdidos por 

morte prematura, para os homens no Semiárido brasileiro no ano de 2010. Destaca-se o 

Estado da Bahia, que mostrou os mais elevados índices de YLL para todas as faixas etárias.  
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Vale ressaltar que, nesse Estado se encontra a única mina de exploração de urânio em toda a 

América Latina, em que a exposição à radiação pode provocar o desenvolvimento de alguns 

tipos de neoplasias, um risco para a população que vive em áreas próximas às regiões em que 

os minerais de urânio são extraídos. 

 

Tabela 5.9: Números absolutos do YLL do sexo masculino por neoplasia maligna pelo método DALY 

por faixa etária, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido 

    0 – 1 134 268 202 133 462 0 67 727 129 729 

    1 – 4 271 739 68 266 532 0 0 1.334 260 1.334 

    5 – 9 64 950 128 376 564 61 63 1.322 123 1.384 

10 – 14 177 585 354 347 520 223 117 1.046 113 1.277 

15 – 19 216 965 324 318 952 153 54 1.757 258 1.914 

20 – 24 198 1.224 247 388 1.160 93 49 1.413 281 1.506 

25 – 29 180 1.072 360 530 749 170 134 1.332 255 1.505 

30 – 34 203 1.170 406 678 716 115 81 2.082 343 2.197 

35 – 39 145 1.513 398 604 995 275 36 2.429 508 2.708 

40 – 44 255 2.221 636 874 1.001 363 222 3.076 950 3.448 

45 – 49 552 2.915 934 1.375 1.488 500 247 4.155 902 4.666 

50 – 54 491 3.163 1.227 1.615 1.946 267 185 4.454 1.135 4.725 

55 – 59 650 3.242 1.122 1.574 2.365 329 285 4.863 1.263 5.198 

60 – 64 798 3.306 1.255 1.387 2.031 444 282 4.709 901 5.154 

65 – 69 471 2.924 1.089 1.271 1.978 354 214 3.777 951 4.139 

70 – 74 400 2.156 757 982 1.219 255 148 2.660 517 2.921 

    75+ 430 2.498 965 1.138 1.683 260 193 3.308 518 1.058 

Total 5.634 30.909 10.472 13.853 20.361 3.861 2.377 44.441 9.403 45.862 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de 

Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

 

Vários estudos destacam maiores quantitativos de óbitos provocados pelas neoplasias 

malignas na Bahia (SOUZA, BRITO, MITSUKA, 2012; CRUZ, RIBEIRO, 2016). De acordo 

com Souza, Finamore e Chareyron (2014), a população residente está mais exposta ao urânio 

e seus compostos radioativos em comparação com outras regiões do país, fazendo com que a 

taxa de mortalidade por câncer seja maiores do que nas outras regiões. Valores elevados do 

YLL também podem ser observados para as mulheres do Estado da Bahia na Tabela 5.10, que 

apresenta os números absolutos perdidos por morte prematura para as mulheres e faixas 

estarias para os Estados do Semiárido brasileiro. 
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Sergipe, Alagoas e Piauí foram os Estados que apresentaram menores YLL para os 

homens. Destaca-se Alagoas que não apresentou anos perdidos por morte prematura para as 

faixas etárias de 0 a 4 anos e Sergipe para a faixa etária de 1 a 4 anos. 

No que concerne ao Semiárido, o Ceará ficou em 2º lugar (30.909) entre os Estados 

com maiores YLL por neoplasias, ficando acima de Pernambuco (20.361), Paraíba (13.853), 

Rio Grande do Norte (10.472), Minas Gerais (9.403), Piauí (5.634) e Alagoas (2.377). 

Dentre as faixas etárias apresentadas na Tabela 5.9 e 5.10, a partir de 45 anos 

concentram um maior YLL por neoplasias, tanto no sexo masculino quanto no feminino, 

ressaltando que a idade elevada é um importante fator de risco para vários tipos de neoplasias, 

fato este que se observa uma maior perda de anos potenciais de vida nas faixas etárias acima 

de 40 anos. Consequentemente há aumento da mortalidade nessas faixas etárias, 

principalmente pelo fato de o diagnóstico ser realizado, na maioria vezes, em estágios 

avançados da doença (MATOS; PELLOSO; CARVALHO; 2010; INCA, 2016). 

 

Tabela 5.10: Números absolutos do YLL do sexo feminino por neoplasia maligna pelo método DALY 

por faixa etária, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido 

    0 – 1 141 357 72 212 494 139 71 986 139 1.131 

    1 – 4 213 643 144 284 497 70 214 781 349 853 

    5 – 9 202 946 204 269 470 133 135 672 132 807 

10 – 14 62 878 126 436 311 185 63 686 184 873 

15 – 19 115 867 349 230 746 113 58 747 225 862 

20 – 24 211 741 319 526 840 156 159 1.052 103 1.210 

25 – 29 432 962 242 382 859 235 48 1.624 280 1.865 

30 – 34 303 1.602 523 644 1.373 508 173 2.835 377 3.354 

35 – 39 461 2.310 1.123 1.108 1.716 376 154 3.210 373 3.595 

40 – 44 507 3.241 951 1.339 2.171 428 371 3.890 622 4.326 

45 – 49 669 3.956 1.432 1.672 2.531 537 407 4.310 821 4.855 

50 – 54 810 3.729 1.699 1.700 2.808 499 367 4.324 789 4.825 

55 – 59 721 4.083 1.309 2.021 2.314 522 359 4.375 803 4.897 

60 – 64 703 3.796 1.116 1.530 2.369 436 325 3.621 658 4.053 

65 – 69 371 2.845 984 1.338 1.952 273 178 3.044 545 3.307 

70 – 74 340 1.945 684 1.062 1.359 263 139 2.121 352 2.382 

    75+ 300 1.888 675 950 1.413 195 118 2.533 400 725 

Total 6.563 34.788 11.951 15.703 24.223 5.068 3.337 40.809 7.151 43.920 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de 

Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 
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O YLL, para as mulheres (Tabela 5.10), segue a mesma ordem que foi apresentaram 

em relação aos homens (Tabela 5.9) no Semiárido. Em primeiro lugar, está o Estado da Bahia 

(40.809), seguido do Ceará (34.788) e Pernambuco (24.223), com os valores mais baixos 

ficaram Piauí (6.563) e Alagoas (3.337). No total, foram 43.920 anos perdido por morte 

prematura para as mulheres e 45.862 para os homens, num total de 89.782. 

Ao analisar os anos de vida perdidos por morte prematura (YLL), verifica-se que esse 

indicador foi bastante expressivo. Estilo de vida, industrialização, urbanização e consumo de 

substâncias nocivas como o tabaco, podem ser, em parte, considerados fatores importantes 

para os resultados encontrados, conforme mostrado na Tabela 5.10 (MATOS, PELLOSO, 

CARVALHO, 2010). 

De acordo com Rodrigues (2012) e Guerra et al (2005), fatores econômicos são 

apontados como causas para o diagnóstico tardio e como determinantes necessários no 

surgimento de novos casos de mortalidade por neoplasia, evidenciando que os grupos de 

níveis socioeconômicos mais baixos têm apresentado elevada mortalidade por neoplasia em 

geral devido à maior proporção de diagnostico tardios (Duncan et al., 2010; ANDRADE, 

2014). 

A Tabela 5.11 apresenta os números absolutos do YLD do sexo masculino por 

neoplasia maligna pelo método DALY por sexo e faixa etária, em 2010.  Explicita-se as 

diferenciais em magnitudes entre o YLL e o YLD. Essas diferenças indicam que ocorreram 

diagnósticos tardios, causando um elevado número de óbitos por neoplasias (GUERRRA, 

GALLO, MENDONÇA, 2005).  

Observa-se que a faixa etária que menor apresentou YLD foi de 0 a 1 ano, para todos 

os Estados do Semiárido brasileiro, com destaque para os Estados do Piauí, Paraíba, Sergipe e 

Minas Gerais que não mostra perda para essa faixa etária. O Estado de Sergipe (21) foi o que 

menor mostrou perda de anos potências de vida, seguido dos Estados do Alagoas (64), Piauí 

(79), Minas Gerais (114). Os Estados com maiores destaque foram Pernambuco (386), Ceará 

(446) e Bahia (507) para os homens no Semiárido (Tabela 5.11).  

Chamativos são os valores do YLL e YLD, a carga das neoplasias no Estado da Bahia, 

pois apresenta os maiores valores para as mulheres e os homens para todas as faixas etárias. A 

Tabela 5.12 mostra os números absolutos do YLD do sexo feminino por faixa etária, em 

2010. O Estado que mostrou maior YLD foi a Bahia (955), seguido dos Estados do Ceará 

(832) e Pernambuco (545).   
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Tabela 5.11: Números absolutos do YLD do sexo masculino por neoplasia maligna pelo método 

DALY por faixa etária, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido 

    0 – 1 0 1 2 0 4 1 0 1 0 11 

    1 – 4 4 13 6 6 39 3 2 10 2 83 

    5 – 9 1 14 9 5 23 3 3 17 6 80 

10 – 14 2 12 6 5 18 2 1 17 4 67 

15 – 19 2 18 7 8 24 3 1 17 4 85 

20 – 24 1 16 7 6 14 2 0 10 2 59 

25 – 29 2 17 6 6 14 3 1 13 1 63 

30 – 34 2 16 7 5 13 1 1 17 2 65 

35 – 39 3 16 9 6 14 3 0 17 4 72 

40 – 44 3 17 13 8 15 4 1 22 7 91 

45 – 49 4 28 19 10 18 5 2 31 7 124 

50 – 54 6 30 21 12 19 4 1 34 9 137 

55 – 59 9 39 21 17 26 4 2 50 15 183 

60 – 64 9 45 28 19 33 7 2 57 14 213 

65 – 69 9 47 31 18 36 5 2 61 12 220 

    70 – 74 10 40 25 18 27 5 1 53 11 192 

    75+ 10 77 40 21 49 8 2 79 14 139 

Total 79 446 259 170 386 64 21 507 114 1.884 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de 

Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

Destacam-se que a diferença que existem entre os homens e as mulheres são expressos 

pelos YLD estimados. O YLD do Estado de Sergipe para as mulheres chegam a ser quase o 

triplo em relação aos homens. Embora existam grandes diferenças, é preciso destacar que, 

entre os homens, a perda de anos potenciais perdidos por morte prematura para Bahia e Minas 

Gerais foi superior ao das mulheres. 

O estudo realizado por Beltran, Barreto e Gutiérrez (2000) mostra que de maneira 

geral, constatou-se que o período de incapacidade total das pacientes variou de 15 dias a um 

ano, e as pessoas que assumiram seu cuidado foram, principalmente, as filhas e as irmãs, ou 

seja, as neoplasias não é um problema individual e sim da coletividade.  

Segundo Mota e Pimenta (2002) quanto mais avançado a neoplasia, maior alto grau de 

incapacidade, o que os torna dependente de cuidadores, apesar da alta prevalência, a 

incapacidade não é discutida nas consultas por iniciativa do paciente. Desse modo, é 

importante melhorar a assistência aos pacientes oncológicos e suas famílias, compreendendo 

melhor as necessidades de apoio.  
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Tabela 5.12: Números absolutos do YLD do sexo feminino por neoplasia maligna pelo método 

DALY por sexo e faixa etária, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido 

    0 – 1 0 2 2 1 3 1 0 2 0 11 

    1 – 4 1 15 9 3 26 2 0 14 2 72 

    5 – 9 4 8 6 3 19 2 1 10 2 55 

10 – 14 4 14 7 6 21 2 2 12 4 72 

15 – 19 1 23 7 6 15 3 1 21 4 81 

20 – 24 4 28 13 6 15 7 1 33 2 109 

25 – 29 7 33 24 10 22 9 1 49 4 160 

30 – 34 9 57 34 18 37 14 3 72 6 249 

35 – 39 15 79 51 29 47 24 9 110 10 374 

40 – 44 27 126 81 46 71 34 13 161 15 573 

45 – 49 26 137 83 53 64 30 12 152 22 579 

50 – 54 14 80 50 34 48 16 6 92 12 352 

55 – 59 8 57 27 24 32 11 3 49 9 221 

60 – 64 6 48 29 22 31 7 3 44 7 197 

65 – 69 6 35 24 17 30 7 2 43 6 168 

    70 – 74 6 40 21 17 30 4 2 37 5 161 

    75+ 5 51 30 19 32 5 2 56 10 100 

Total 142 832 498 313 545 177 61 955 121 3.536 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de Estudos 

Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

A Tabela 5.13 mostra as estimativas de anos potenciais de vida perdidos por neoplasia 

maligna pelo método DALY para os homens por faixa etária, para o Semiárido brasileiro, em 

2010.  

Verificou-se que boa parte da carga de anos potenciais perdidos ocorreu em idades 

prematuras, ou seja, é uma indicação da deficiência no acesso aos serviços de saúde, pode ser 

justificada por ser uma área com problemas de desigualdades sociais e econômicas 

(RODRIGUES, 2012; GUERRA et al., 2005). 

No Semiárido brasileiro, destacam-se os anos potencias de vida perdidos por neoplasia 

por morte prematura (YLL) em relação aos anos potencias perdidos de vida vividos com 

incapacidade, ou seja, indica uma alta mortalidade por câncer devido a um diagnostico tardio, 

ocasionando assim um maior número de óbitos por câncer (SOUZA et al. 2015). 
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Tabela 5.13: Estimativa dos anos potenciais de vida perdidos por neoplasia maligna pelo método 

DALY para os homens por faixa etária, para Semiárido brasileiro, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido 

    0 – 1 134 269 204 133 466 1 67 728 129 739 

    1 – 4 274 752 73 272 570 3 2 1.345 262 1.417 

    5 – 9 65 965 137 382 587 64 66 1.339 128 1.464 

10 – 14 179 596 360 352 538 225 118 1.062 117 1.344 

15 – 19 218 983 332 326 976 155 55 1.775 262 1.999 

20 – 24 199 1.240 254 394 1.175 95 49 1.423 283 1.565 

25 – 29 182 1.088 366 535 762 173 135 1.345 256 1.568 

30 – 34 205 1.185 413 682 729 117 82 2.099 345 2.262 

35 – 39 148 1.529 406 610 1.009 278 36 2.446 512 2.781 

40 – 44 258 2.238 649 882 1.016 367 223 3.098 957 3.539 

45 – 49 556 2.942 953 1.385 1.507 504 248 4.186 908 4.790 

50 – 54 497 3.193 1.249 1.627 1.966 271 187 4.488 1.144 4.862 

55 – 59 659 3.281 1.143 1.591 2.391 333 287 4.913 1.278 5.381 

60 – 64 807 3.351 1.283 1.406 2.064 451 284 4.766 915 5.367 

65 – 69 480 2.970 1.121 1.288 2.013 359 216 3.838 963 4.359 

    70 – 74 410 2.196 783 1.000 1.247 261 149 2.713 528 3.112 

    75+ 440 2.575 1.005 1.158 1.732 268 195 3.387 532 1.196 

Total 5.713 31.355 10.730 14.023 20.747 3.925 2.398 44.948 9.517 47.745 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de 

Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

Ressaltam-se os anos potencias perdidos em todos os Estados do Semiárido, 

principalmente nas faixas etárias de pessoas economicamente ativas, acarretando grandes 

perdas de mão de obra. Nos homens, a morbidade não influenciou muito na perda de tempo 

vivido, mas a maior foi por morte prematura. 

A mulher seguem um padrão similar (Tabela 5.14). A utilização do indicador DALY 

neste trabalho mostra-se como uma iniciativa interessante ao acoplar dois componentes: 

morbidade e mortalidade. Ele ajuda no debate, ao facilitar as decisões sobre a alocação de 

recursos, dando melhores subsídios aos gestores de saúde, facilitando a tomada de decisões 

sobre a destinação de recursos, além de torná-las mais explícitas à sociedade. Permite, 

também, o estabelecimento de prioridades de investigação em saúde, com o objetivo de 

superar as diferenças encontradas. 
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Tabela 5.14: Estimativa dos anos potenciais de vida perdidos por neoplasia maligna pelo método 

DALY para as mulheres por faixa etária, para Semiárido brasileiro, 2010 

Faixa Etária PI CE RN PB PE AL SE BA MG Semiárido 

       0 – 1 141 358 74 213 498 140 71 988 139 1.142 

       1 – 4 214 657 153 287 523 72 214 795 351 925 

       5 – 9 206 955 209 272 490 135 136 682 134 862 

10 – 14 67 891 133 442 333 186 65 698 187 945 

15 – 19 116 890 355 236 761 116 58 768 229 943 

20 – 24 215 769 332 532 856 162 160 1.085 105 1.320 

25 – 29 439 995 266 392 881 244 49 1.673 284 2.025 

30 – 34 311 1.659 556 662 1.410 521 176 2.906 384 3.604 

35 – 39 476 2.389 1.173 1.137 1.763 400 163 3.320 383 3.969 

40 – 44 534 3.367 1.032 1.385 2.242 462 384 4.050 637 4.900 

45 – 49 696 4.093 1.515 1.726 2.595 567 419 4.462 843 5.434 

50 – 54 824 3.808 1.750 1.734 2.856 515 373 4.416 801 5.177 

55 – 59 730 4.140 1.336 2.045 2.346 533 361 4.424 812 5.118 

60 – 64 709 3.844 1.145 1.552 2.400 444 328 3.665 665 4.250 

65 – 69 376 2.880 1.008 1.354 1.982 279 180 3.087 550 3.475 

70 – 74 345 1.985 706 1.078 1.389 268 140 2.158 357 2.543 

       75+ 305 1.938 705 969 1.444 200 119 2.589 410 825 

Total 6.704 35.621 12.449 16.016 24.768 5.245 3.397 41.764 7.271 47.456 
PI: Piauí, CE: Ceará, RN: Rio Grande do Norte, PB: Paraíba, PE: Pernambuco, AL: Alagoas, SE: Sergipe, BA: 

Bahia e MG: Minas Gerais.  

Fonte: Fundação  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de 

Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

Cálculo Próprio. 

 

5.7 PROPORÇÃO DO DALY POR FAIXA ETÁRIA 

 

A proporção de mortes causadas por neoplasias vem aumentando progressivamente a 

partir das ultimas décadas, devido à redução de mortes por doenças infecciosas e devido ao 

aumento da vida média populacional (INCA, 2016). Os casos de neoplasias aumentam 

exponencialmente com a idade, embora atinjam faixas etárias mais jovens (SOUSA-MUÑOZ, 

et al., 2015).  

Observa-se no Gráfico 5.1 a proporção de anos perdidos (DALY) para o Semiárido 

brasileiro e para os espaços geográficos dos Estados do Semiárido em 2010 para os homens. 

O padrão mostra que com o aumento da idade a proporção do DALY também aumenta. 

Primeiramente, os níveis se mantêm quase constantes até os 20 anos, embora sejam notados 

algumas oscilações. Em seguida, as proporções aumentam vertiginosamente, atingindo picos 

entre 55 e 65 anos. A partir de então, os níveis caem de maneira veloz. Um padrão semelhante 

pode ser observado para as mulheres, no Gráfico 5.2, embora os picos aconteçam uma década 
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mais cedo. Contudo, as proporções do DALY para as mulheres até os 19 anos foram 

inferiores aos dos homens, ou seja, ocorreram proporcionalmente mais óbitos por neoplasias 

para os homens.  

Independente das idades, na maioria dos Estados, as mais elevadas proporções 

ocorreram nas faixas estarias de 55 a 59 anos ou 60 a 65 anos, com exceção do Estado da 

Paraíba, onde a proporção mais elevada ocorreu na faixa etária de 50 a 55 anos. De acordo 

com Braga, Latorre e Curado (2002), em geral, as neoplasias são mais frequentes em adultos e 

as neoplasias infantis correspondem a um grupo altamente específico.   

O progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente 

significativo. Cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos de neoplasia podem ser 

curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria 

deles tem uma boa qualidade de vida após o tratamento adequado, contudo não existem 

evidências científicas que deixem claro a associação entre a doença e fatores ambientais. 

Logo, prevenção é um desafio para o futuro (INCA, 2016).  

Nos países mais avançados e com uma população mais envelhecida, a incidência do 

câncer atinge os picos em idades muito mais avançadas que no Semiárido, por volta dos anos 

(FONSECA, et al., 2010). Essa situação pode refletir a ineficiência dos programas de controle 

da doença na região, ao retardarem o diagnóstico, além de não ter um suporte de serviços de 

saúde que ofertem com quantidade e qualidade o aparato diagnóstico e de tratamento para o 

paciente com câncer.  

Os diferenciais do comportamento entre os sexos podem ser observados por meio da 

Figura 5.4, que mostra a proporção do DALY, segundo os espaços geográficos dos Estados 

do Semiárido brasileiro por sexo e faixa etária, 2010.   

Em geral, os homens apresentaram uma proporção do DALY superior às mulheres nas 

faixas etárias de 0 a 24 anos. Destaca-se o Estado de Minas Gerais que na faixa etária de 1 a 4 

anos mostrou uma enorme diferença entre os sexos, em que a proporção do DALY para as  

mulheres foi muito superior aos homens.  

Contudo, a partir de 25 anos até cerca dos 60 anos, esse comportamento se inverte, e 

as mulheres apresentam a maior proporção. De acordo com o IPEA (2004), nas faixas de 15 a 

59 anos, em termos proporcionais, a mortalidade masculina é fortemente influenciada pela 

violência e por doenças do aparelho circulatório e a mortalidade da mulher é fortemente 

afetada pelas neoplasias malignas; muitos óbitos e doenças decorrentes do câncer de mama e 

de útero ligados ao período reprodutivo. 

 



 

Gráfico 5.1: Proporção do DALY do sexo masculino segundo os espaços geográficos dos Estados do Semiárido brasileiro, 2010 

 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 

 

Gráfico 5.2: Proporção do DALY do sexo feminino segundo os espaços geográficos dos Estados do Semiárido brasileiro, 2010 

 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de Estudos Demográficos – LED-DE/UFPB. 
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Chama-se ainda à atenção para as faixas etárias de 15 a 64 anos por se constituírem na 

população potencialmente ativa, e que inclui a que estão efetivamente ativas. 

No estudo desenvolvido por Maieski e Sarquis (2007), os autores mostram que 95% 

das mulheres não desempenhavam um trabalho ou atividade fora de casa enquanto realizavam 

o tratamento de câncer.  Martins et al. (2009) relata o afastamento de quase 50% das 

pacientes, sendo a maioria com atividade remunerada. Esse fato é de grande relevância, 

considerando que essas mulheres não só deixaram de contribuir com a renda familiar, como 

também representaram um custo socioeconômico importante para o país, ou seja, a situação 

vivenciada pelas pessoas afetadas por neoplasia interfere no processo de trabalho entre estas 

mulheres. A dimensão que as neoplasias acarreta para a sociedade frente à questão social e 

econômica é, portanto, enorme.  

 

Figura 5.4: Proporção do DALY segundo os espaços geográficos dos Estados do Semiárido brasileiro 

por sexo e faixa etária, 2010                                                                                                    (continua) 
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Figura 5.4: Proporção do DALY segundo os espaços geográficos dos Estados do Semiárido brasileiro 

por sexo e faixa etária, 2010                                                                                                    (conclusão) 

 

 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério da Saúde –MS/Laboratório de 

Estatística 

Cálculo Próprio. 
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A situação não se restringe ao sexo feminino, os homens também se afastam de suas 

atividades de trabalho, como foi apontado no estudo de Costa, Souza e Tocantins (2016), 

causando-lhes diversos transtornos. O afastamento do mercado de trabalho, muitas vezes 

definitivo, representa não só a perda e o prejuízo pessoal, mas também perdas de pessoas 

economicamente ativas, que podem não retornar ao mercado de trabalho, sendo necessário o 

provimento de aposentadorias antecipadas por auxílio doença.  

Por sua vez, após os 60 ou 65 anos, os homens voltam a liderar com magnitudes das 

proporções mais elevadas que as mulheres em todos os Estados. Chama-se à atenção, que para 

explicar a atual situação da morbi-mortalidade por neoplasias na região, é preciso entender 

que o Semiárido vem atravessando um período de mudanças radicais nas últimas décadas, 

representada por uma transição demográfica rápida e tardia, acompanhada de uma transição 

epidemiológica caracterizada pela polarização de doenças relacionadas à pobreza e doenças 

crônicas não-transmissíveis, acrescido da modificação dos estilos e hábitos de vida.  

Neste contexto e baseado nos resultados encontrados, fica claro a necessidade urgente 

de implementação de estratégias de prevenção e cuidados terapêuticos e de diagnósticos 

eficientes para o Semiárido brasileiro. Apesar dos avanços, é preciso que os gestores da saúde 

tenham mais comprometimento com as ações nesse sentido de prevenção, tratamento e 

detecção precoce do câncer, e que entendam que a marcha do envelhecimento populacional, 

mesmo no Semiárido brasileiro, já começou e que ela é irreversível. Que percebam que o 

envelhecimento traz consigo o aumento irrevogável das neoplasias, a doença do futuro 

(FONSECA, et al., 2010) e que ele já chegou. 
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Estudos que consideram a mortalidade e morbidade são essenciais para avaliação do 

estado de saúde de uma população. O DALY faz essa junção, constituindo-se, assim, em um 

importante instrumento para avaliar o estado de saúde global. Neste sentido, estudos 

relacionados a morbi-mortalidade são escassos na literatura brasileira, e inexistentes para o 

Semiárido 

Com o aumento do envelhecimento no Semiárido e consequente aumento na 

expectativa de vida, houve importantes reflexos na Taxa de Mortalidade por Neoplasia, que 

foi de 42,70 por mil habitantes para o Semiárido, sendo 45,56 por mil habitantes para os 

homens e 39,85 por mil habitantes para as mulheres.  Esse grupo de causa ocupou a segunda 

posição na mortalidade geral no Semiárido como um todo. 

Através do DALY, foi estimado que  95.201 anos potenciais de vida foram perdidos 

para o Semiárido em 2010, com grande peso para  mortes prematuras. Todos os Estados do 

Semiárido apresentaram uma alta perda de anos potências que poderiam ter sido evitados ou 

reduzidos, principalmente para as faixas etárias de 40 anos e mais. A perda de anos potenciais 

que poderiam ser vividos por incapacidade em todos os Estados foram baixos comparados à 

perda por morte prematura. Esse fato pode indicar que o diagnóstico das neoplasias está sendo 

feito tardiamente ou sendo negligenciado, devido às dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde ou mesmo pela não procura do serviço de saúde por parte da população, causando, 

assim, um diagnostico tardio, aumentando as chances de ocorrer o óbito por neoplasia. 

Pode ser observado, através dos resultados obtidos, que o comportamento de óbitos e 

anos potenciais de anos perdidos para o sexo se difere nas faixas etárias de 25 anos. As 

mulheres em comparação aos homes começam a mostrar um padrão de crescimento 

antecipado, evidenciando uma vulnerabilidade para essas faixas etárias. 

Como o Semiárido é uma área geográfica que sofre com grandes desigualdades sociais 

e econômicas, que são refletidas através do acesso de assistência à educação e saúde. Dessa 

forma, os anos potenciais de vida perdidos representam um importante indicador que detecta 

problemas sociais e econômicos de uma população, principalmente nas faixas de idades ativas 

de 15 a 64 anos. Se for considerado a perda de mão-de-obra da população devido a estas 

perdas, o impacto econômico é grande. Os resultados apontados por este estudo realçam as 

importantes mortes por neoplasia que acarretam perdas sociais e econômicas significativas, 

sendo necessário que os gestores de saúde encarem as neoplasias como um problema de 
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Saúde Pública, implementando todas as estratégias de prevenção e controle para as doenças 

do câncer em geral. Esse controle e prevenção demandam o fortalecimento das ações voltadas 

à saúde integral com a inclusão do diagnóstico precoce. 

Ressaltam-se as limitações deste estudo. A qualidade dos dados pode ser citada como 

uma delas, apesar do registro de óbito ter sido classificada em sua maioria como boa, em 

2010. O maior problema do estudo é com relação à utilização dos registros de morbidade que 

possuem notório sub-registro. Contudo, ainda não há técnicas estatísticas ou demográficas de 

aferição dos sub-registros disponíveis que sejam eficazes e robustas o suficiente para avaliar 

tecnicamente a qualidade dessas informações, além de que o resgate destes dados não se 

constiuiu em objetivo deste trabalho. Sendo assim, admite-se que as estimativas da perda por 

incapacidade estão subestimadas com consequente subestimação do DALY. As variáveis 

empregadas na construção desses indicadores, por sua vez, também não estão livres de erros 

de mensuração em sua construção por conta das fontes empregadas. 

Sugerem-se estudos posteriores como investigação: a carga de neoplasias especificas 

por causas e por sexo; uso de outros métodos como o de Sulivan, que estima a expectativa de 

vida saudável; relacionar a carga por neoplasias com fatores socioeconômicos com o IDH, a 

renda, escolaridade, etc. 

Apesar de ser admitida uma subestimação do DALY, a quantidade de anos potenciais 

perdidos são alarmantes o suficiente para denunciar um problema de saúde pública, o qual 

exige atenção por parte dos gestores da saúde. 

Conhecendo o perfil de morbi-mortalidade por neoplasia do Semiárido e o impacto 

delas na saúde global, com este trabalho espera-se contribuir para alertar para que haja maior 

controle de políticas públicas voltadas para as neoplasias, de modo que os elevados números 

de pessoas que morrem a cada ano no Semiárido por essa causa sejam reduzidos com a 

prevenção e cuidados com ações preventivas. 
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Anexo A - SCRIPT 

rm(list = ls()) 

library(tcltk) # TCL/TK para abrir o bd 

dados<-read.csv2("C:/.csv", header=T,dec=".") ## Sigla do estado - AL, BA, CE,MG, PB, 

PE, PI,RN, SE, SEM## 

attach(dados) 

names(dados) 

 

## Variaveis ## 

 

pop<-dados[3] #Masculino-dados[2]/Feminino-dados[3] - População 

obitos<-dados[7] # Masculino-dados[6]/Feminino-dados[7] - Óbitos 

Ob_Neo<-dados[5] # Masculino-dados[4]/Feminino-dados[5]  - Obidos por Neoplasia 

PopNE<-dados[9] # Masculino-dados[8]/Feminino-dados[9] - População do Nordeste  

I<-dados[11] # Masculino-dados[10]/Feminino-dados[11]  

 

## Calculando uma tabua de vida ## 

 

nmx<-obitos/pop 

nmx1<-nmx[1,]; nmx2<-nmx[2,];nmx3<-nmx[3,];nmx4<-nmx[4,];nmx5<-nmx[5,]; 

nmx6<-nmx[6,];nmx7<-nmx[7,];nmx8<-nmx[8,];nmx9<-nmx[9,];nmx10<-nmx[10,]; 

nmx11<-nmx[11,];nmx12<-nmx[12,];nmx13<-nmx[13,];nmx14<-nmx[14,]; 

nmx15<-nmx[15,];nmx16<-nmx[16,];nmx17<-nmx[17,]; 

a1<-0.3; a2<-0.4; a3<-1/2 

nqx1<-(1*nmx1)/(1+a1*nmx1); nqx2<-(4*nmx[2,])/(1+a2*nmx[2,]) 

nqx3<-(5*nmx[3,])/(1+a3*nmx[3,]); nqx4<-(5*nmx[4,])/(1+a3*nmx[4,]) 

nqx5<-(5*nmx[5,])/(1+a3*nmx[5,]); nqx6<-(5*nmx[6,])/(1+a3*nmx[6,]) 

nqx7<-(5*nmx[7,])/(1+a3*nmx[7,]); nqx8<-(5*nmx[8,])/(1+a3*nmx[8,]) 

nqx9<-(5*nmx[9,])/(1+a3*nmx[9,]); nqx10<-(5*nmx[10,])/(1+a3*nmx[10,]) 

nqx11<-(5*nmx[11,])/(1+a3*nmx[11,]); nqx12<-(5*nmx[12,])/(1+a3*nmx[12,]) 

nqx13<-(5*nmx[13,])/(1+a3*nmx[13,]); nqx14<-(5*nmx[14,])/(1+a3*nmx[14,]) 

nqx15<-(5*nmx[15,])/(1+a3*nmx[15,]); nqx16<-(5*nmx[16,])/(1+a3*nmx[16,]) 

nqx17<-1 

lx1<-100000 

ndx1<-lx1*nqx1# 

lx2<-lx1-ndx1 

ndx2<-lx2*nqx2# 

lx3<-lx2-ndx2 

ndx3<-lx3*nqx3# 

lx4<-lx3-ndx3 

ndx4<-lx4*nqx4# 

lx5<-lx4-ndx4 

ndx5<-lx5*nqx5# 

lx6<-lx5-ndx5 

ndx6<-lx6*nqx6# 

lx7<-lx6-ndx6 

ndx7<-lx7*nqx7# 

lx8<-lx7-ndx7 

ndx8<-lx8*nqx8# 
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lx9<-lx8-ndx8 

ndx9<-lx9*nqx9# 

lx10<-lx9-ndx9 

ndx10<-lx10*nqx10# 

lx11<-lx10-ndx10 

ndx11<-lx11*nqx11# 

lx12<-lx11-ndx11 

ndx12<-lx12*nqx12# 

lx13<-lx12-ndx12 

ndx13<-lx13*nqx13# 

lx14<-lx13-ndx13 

ndx14<-lx14*nqx14# 

lx15<-lx14-ndx14 

ndx15<-lx15*nqx15# 

lx16<-lx15-ndx15 

ndx16<-lx16*nqx16# 

lx17<-lx16-ndx16 

ndx17<-lx17*nqx17# 

 

nLx1<-1*(((1-(2/3))*lx1)+((2/3)*lx2)) 

nLx2<-4*(((1-(3/5))*lx2)+((3/5)*lx3)) 

nLx3<-5*(((1-(1/2))*lx3)+((1/2)*lx4)) 

nLx4<-5*(((1-(1/2))*lx4)+((1/2)*lx5)) 

nLx5<-5*(((1-(1/2))*lx5)+((1/2)*lx6)) 

nLx6<-5*(((1-(1/2))*lx6)+((1/2)*lx7)) 

nLx7<-5*(((1-(1/2))*lx7)+((1/2)*lx8)) 

nLx8<-5*(((1-(1/2))*lx8)+((1/2)*lx9)) 

nLx9<-5*(((1-(1/2))*lx9)+((1/2)*lx10)) 

nLx10<-5*(((1-(1/2))*lx10)+((1/2)*lx11)) 

nLx11<-5*(((1-(1/2))*lx11)+((1/2)*lx12)) 

nLx12<-5*(((1-(1/2))*lx12)+((1/2)*lx13)) 

nLx13<-5*(((1-(1/2))*lx13)+((1/2)*lx14)) 

nLx14<-5*(((1-(1/2))*lx14)+((1/2)*lx15)) 

nLx15<-5*(((1-(1/2))*lx15)+((1/2)*lx16)) 

nLx16<-5*(((1-(1/2))*lx16)+((1/2)*lx17)) 

nLx17<-5*(((1-(1/2))*lx17)+((1/2)*0)) 

Tx1<-sum(nLx1,nLx2,nLx3,nLx4,nLx5,nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12, 

nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx2<-

sum(nLx2,nLx3,nLx4,nLx5,nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx1

5,nLx16,nLx17) 

Tx3<-

sum(nLx3,nLx4,nLx5,nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx

16,nLx17) 

Tx4<-

sum(nLx4,nLx5,nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nL

x17) 

Tx5<-

sum(nLx5,nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx6<-sum(nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 
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Tx7<-sum(nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx8<-sum(nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx9<-sum(nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx10<-sum(nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx11<-sum(nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx12<-sum(nLx12,nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx13<-sum(nLx13,nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx14<-sum(nLx14,nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx15<-sum(nLx15,nLx16,nLx17) 

Tx16<-sum(nLx16,nLx17) 

Tx17<-sum(nLx17) 

 

ex1=Tx1/lx1 

ex2=Tx2/lx2 

ex3=Tx3/lx3 

ex4=Tx4/lx4 

ex5=Tx5/lx5 

ex6=Tx6/lx6 

ex7=Tx7/lx7 

ex8=Tx8/lx8 

ex9=Tx9/lx9 

ex10=Tx10/lx10 

ex11=Tx11/lx11 

ex12=Tx12/lx12 

ex13=Tx13/lx13 

ex14=Tx14/lx14 

ex15=Tx15/lx15 

ex16=Tx16/lx16 

ex17=Tx17/lx17 

 

nmx<-

c(nmx1,nmx2,nmx3,nmx4,nmx5,nmx6,nmx7,nmx8,nmx9,nmx10,nmx11,nmx12,nmx13,nmx

14,nmx15,nmx16,nmx17) 

nqx<-

c(nqx1,nqx2,nqx3,nqx4,nqx5,nqx6,nqx7,nqx8,nqx9,nqx10,nqx11,nqx12,nqx13,nqx14,nqx15,

nqx16,nqx17) 

lx<-c(lx1,lx2,lx3,lx4,lx5,lx6,lx7,lx8,lx9,lx10,lx11,lx12,lx13,lx14,lx15,lx16,lx17) 

nDx<-

c(ndx1,ndx2,ndx3,ndx4,ndx5,ndx6,ndx7,ndx8,ndx9,ndx10,ndx11,ndx12,ndx13,ndx14,ndx15,

ndx16,ndx17) 

nLx<-

c(nLx1,nLx2,nLx3,nLx4,nLx5,nLx6,nLx7,nLx8,nLx9,nLx10,nLx11,nLx12,nLx13,nLx14,nL

x15,nLx16,nLx17) 

Tx<-

c(Tx1,Tx2,Tx3,Tx4,Tx5,Tx6,Tx7,Tx8,Tx9,Tx10,Tx11,Tx12,Tx13,Tx14,Tx15,Tx16,Tx17) 

ex<-c(ex1,ex2,ex3,ex4,ex5,ex6,ex7,ex8,ex9,ex10,ex11,ex12,ex13,ex14,ex15,ex16,ex17) 

tabelatv<-cbind(nmx,nqx,lx,nDx,nLx,Tx,ex) 

 

A<-nmx*PopNE 

TBP<-sum(A)/sum(PopNE)*1000 # Taxa Bruta Padronizada 



89 

TMB<-sum(obitos)/sum(pop)*1000 #Taxa Bruta de Mortalidade 

 

#### Calculado o metodo DALY##### 

 

O<-Ob_Neo #:numero de mortes devidos doenca para faixa etaria 

I<-I #I: Numero de casos incidentes; 

DW<-0.11 #peso deficiencia; 

L<- ex#L: Duracao media do caso ate remissao ou morte (anos). 

P<-I/pop*1000  

YLL=ex*O  

YLD = I*DW 

DALY<-YLL+YLD 

tabela<-cbind(P,YLL,YLD,DALY) 

 

#PIRAMIDES ETARIA# 

 

library(tcltk) # TCL/TK para abrir o bd 

library(plotrix) 

masc<read.csv2("C:/Users/Jéssica/Dropbox/Resultados/estados/sigla/masc.csv",header=T,dec

=".") ## AL, BA, CE,MG, PB, PE, PI,RN, SE, SEM## 

fem<read.csv2("C:/Users/Jéssica/Dropbox/Resultados/estados/sigla/masc.csv",header=T,dec=

".") 

str(masc) 

str(fem) 

masculino_AL<-masc$AL; masculino_BA<-masc$BA; masculino_CE<-masc$CE 

masculino_MG<-masc$MG; masculino_PB<-masc$PB; masculino_PE<-masc$PE 

masculino_PI<-masc$PI; masculino_RN<-masc$RN; masculino_SE<-masc$SE 

masculino_SEM<-masc$SEM; feminino_AL<-fem$AL; feminino_BA<-fem$BA 

feminino_CE<-fem$CE; feminino_MG<-fem$MG; feminino_PB<-fem$PB 

feminino_PE<-fem$PE; feminino_PI<-fem$PI;feminino_RN<-fem$RN 

feminino_SE<-fem$SE;feminino_SEM<-fem$SEM 

agelabels<-c("0-1 Ano","1-4 Anos","5-9 Anos","10-14 Anos","15-19 Anos","20-24 

Anos","25-29 Anos","30-34 Anos","35-39 Anos","40-44 Anos","45-49 Anos","50-54 

Anos","55-59 Anos","60-64 Anos","65-69 Anos","70-74 Anos","75 ou Mais") 

par(mfrow=c(1,2)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_AL,feminino_AL,labels=agelabels,main= 

"ALAGOAS",lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_BA,feminino_BA,labels=agelabels,main="BAHIA", 

lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mfrow=c(1,2)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_CE,feminino_CE,labels=agelabels,main="CEARA", 

lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_MG,feminino_MG,labels=agelabels,main="MINAS 

GERAIS",lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_PB,feminino_PB,labels=agelabels,main="PARAIBA", 

lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 



90 

par(mar=pyramid.plot(masculino_PE,feminino_PE,labels=agelabels,main=" 

PERNAMBUCO",lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mfrow=c(1,2)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_PI,feminino_PI,labels=agelabels,main="PIAUI",lxcol="bla

ck",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_RN,feminino_RN,labels=agelabels,main="RIO GRANDE 

DO NORTE",lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mfrow=c(1,2)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_SE,feminino_SE,labels=agelabels,main="SERGIPE",lxcol

="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

par(mar=pyramid.plot(masculino_SEM,feminino_SEM,labels=agelabels,main="SEMIARID

O",lxcol="black",rxcol= "gray",gap=0,show.values=TRUE)) 

 

GRÁFICOS DE LINHAS 

 

library(tcltk) # TCL/TK para abrir o bd 

masculino<-read.csv2("C:/Users/Jéssica/Desktop/Masculino.csv",header=T,dec=".") 

feminino<-read.csv2("C:/Users/Jéssica/Desktop/Feminino.csv",header=T,dec=".") 

total<-read.csv2("C:/Users/Jéssica/Desktop/Total.csv",header=T,dec=".") 

attach(masculino); names(masculino); attach(feminino); names(feminino) 

attach(total); names(total); str(masculino); str(feminino); str(total) 

 

 

#FIGURA1 

 

PI_M<-masculino$PI 

PI_F<-feminino$PI 

CE_M<-masculino$CE 

CE_F<-feminino$CE 

par(mfrow=c(1,2)) 

Masculino=ts(PI_M),start=c(0,1)) 

Feminino=ts(PI_F),start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="PIAUÍ",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

 

Masculino=ts(CE_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(CE_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="CEARÁ",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

#FIGURA2 

RN_M<-masculino$RN 

RN_F<-feminino$RN 

PB_M<-masculino$PB 

PB_F<-feminino$PB 

par(mfrow=c(1,2) 

Masculino=ts(RN_M,start=c(0,1)) 
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Feminino=ts(RN_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="RIO GRANDE DO NORTE", type="b", xlim=c(0,17), 

ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n", pch=rep(1,2)) 

Masculino=ts(PB_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(PB_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="PARAÍBA",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

 

#FIGURA3 

 

PE_M<-masculino$PE 

PE_F<-feminino$PE 

AL_M<-masculino$AL 

AL_F<-feminino$AL 

par(mfrow=c(1,2)) 

Masculino=ts(PE_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(PE_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="PERNAMBUCO",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

Masculino=ts(AL_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(AL_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="ALAGOAS",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14), col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

#FIGURA4 

SE_M<-masculino$SE 

SE_F<-feminino$SE 

BA_M<-masculino$BA 

BA_F<-feminino$BA 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

Masculino=ts(SE_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(SE_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="SERGIPE",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

 

Masculino=ts(BA_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(BA_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="BAHIA",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 
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legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

 

#FIGURA5 

 

MG_M<-masculino$SE 

MG_F<-feminino$SE 

SEM_M<-masculino$SEM 

SEM_F<-feminino$SEM 

par(mfrow=c(1,2)) 

Masculino=ts(MG_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(MG_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="MINAS GERAIS",type="b",xlim=c(0,17), ylim=c(0,0.14), col = 

"black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n", pch=rep(1,2)) 

 

Masculino=ts(SEM_M,start=c(0,1)) 

Feminino=ts(SEM_F,start=c(0,1)) 

plot(Masculino,main="SEMIARIDO",type="b",xlim=c(0,17),ylim=c(0,0.14),col="black") 

lines(Feminino,col="red",type="b") 

legend("top",legend=c("Masculino","Feminino"),lty=c(1,2),col=c(1,2),lwd=1:2, 

bty="n",pch=rep(1,2)) 

 


