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Introdução: O coeficiente de mortalidade geral é um indicador que mede o risco de mortes por 

todas as causas em uma população de um determinado local e período. Objetivo: Evidenciar a 

tendência do coeficiente de mortalidade geral por ca pítulos I   e  XX do CID-10. Ma terial e  

métodos: Estudo de tendência temporal a partir de dados secundários de morta lidade gera l 

por causa básica do capitulo I e XX do CID-10. Foram obtidos dados de óbitos por residência no 

período de 2001-2012 do estado do Ceará a partir do porta l DATASUS; para  extra çã o dos 

dados utilizou-se as seguintes variáveis: municípios de residência, ano de óbito, ca pítulo do 

CID-10. Resultados: Evidenciou-se uma tendência crescente ao longo do tempo da mortalidade 

geral com uma média de coeficiente de mortalidade de 515.3 (SD±27.9; Max=566 no ano 2012 

e  Min=473 no ano 2001) por ca da 100  mil  habita ntes.  Pode-se observa r ta mbém uma 

tendência crescente para a causa básica analisada do capítulo XX do CID10; encontrou-se  que 

o coeficiente médio nesse período foi de 69.72 (SD± 13.01; Max=98 no ano 2012 e Min=53.96 

no ano 2001), apresentando nos três últimos anos coeficientes acima da média. Ao contrá rio 

do observado nas causas externas, para a causa básica analisada referente ao ca pítulo I  do 

CID10, encontrou-se que o coeficiente médio dos período 2001 a 2012 foi de 23.4 (SD±1.8; 

Ma x=26 no ano 2002 e Min= 19.8 no ano 2010) com os 4 últimos a nos apresenta ndo 

coeficiente de mortalidade menor que a média. Conclusão: No esta do de Ceará  existe  um 

a umento da mortalidade por causas externas de e ao mesmo tempo uma diminuição na causa 

de doenças infecciosas e  para sitá rias . A informaçã o obtida pode ser uti l iza da para  a 

recomendação de ações estratégicas específicas para atender as causas de óbito em aumento 
e  para melhorar o controle das doenças infecciosas e parasitárias.  



 


