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Introdução: O coeficiente de mortalidade representa um indicador que mede o 

risco de mortes por todas as causas em uma população de um determinado local 

e período. Objetivo: Descrever as variações ao longo do tempo do coeficiente de 

mortalidade geral por capítulos da CID-10: I (algumas doenças infecciosas e 

parasitárias) e XX (causas externas de morbidades e mortalidades). Material e 

métodos: Trata-se de estudo com base em dados secundários de mortalidade 

geral por causa básica do capitulo I e XX do CID-10. Os dados foram obtidos a 

partir do portal DATASUS (óbitos por residência), do estado da Bahia; para 

extração dos dados utilizou-se as seguintes variáveis: municípios de residência, 

ano de óbito, capítulo da CID-10 e período, de 2001-2012. Resultados: Ao longo 

da série histórica de 2001-2012 no estado da Bahia houve um aumento 

crescente de coeficiente de mortalidade por causas externas, de 4,92 óbitos por 

10.000 habitantes para 9,34 óbitos por 10.000 habitantes no período. 

Paralelamente a isso os coeficientes de mortalidade por algumas doenças 

infecciosas e parasitárias se mantiveram em padrões constantes, com pequenas 

variações ao longo dos anos, passando de 2,40/10000 habitantes em 2001 para 

2,62 óbitos por 10.000 habitantes. Conclusão: Evidencia-se o processo de 

transição epidemiológica inacabada no estado da Bahia com superposição de 

mortalidade por doenças infecciosas e causas externas O aumento da 

mortalidade por causas externas no Estado da Bahia demanda ações e políticas 

especificas de saúde pública, enquanto que as doenças infecciosas, persistem 

como importantes problemas de saúde pública. Ambos os capítulos, traduzem 

indiretamente, cenários de vulnerabilidade social. 
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