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

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

período. Objetivo: Analisar a distribuição espacial e as variações temporais do 

coeficiente de mortalidade geral segundo os capítulos I (algumas doenças 

infecciosas e parasitárias) e XX (causas externas de morbidades e mortalidades) 

da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Material e métodos: Estudo 

descritivo baseado 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), em 3 períodos, de 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012, 

com cálculo da média de coeficientes de mortalidade desses intervalos. Para 

análise utilizou-se o software Tabwin para calcular os coeficientes de 

mortalidades e elaborar mapas. Resultados: Ao longo da série histórica de 2001-

2012, a região central do estado da Bahia evidenciou coeficientes de mortalidade 

por doenças infecciosas e parasitárias altos ao longo dos 3 períodos avaliados; 

sendo que 3 munícipios evidenciaram com coeficientes de mortalidade acima de 

263,64 óbitos por 100.000 habitantes. Ao analisar o mapa dos coeficientes de 

mortalidade por causas externas de morbidades e mortalidades, verificou-se 

mais de 41 municípios com coeficientes de mortalidade de 402,38 por 100.000 

habitantes. Conclusão: Evidencia-se a possível existência de clusters de 

mortalidade por doenças infecciosas e por causas externas, o que pode traduzir 

áreas com maior vulnerabilidade social. Ressalta-se a utilidade do uso de 

ferramentas para monitoramento sistemático de padrões espaço-temporais 

destas causas de mortalidade que são sensíveis indicadores para a tradução 

das realidades sociais. De uma forma geral, esses dados oferecem um 

panorama do processo de transição epidemiológica inacabada uma vez que se 



percebe a superposição de mortalidade por doenças infecciosas e causas 

externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalidade por algumas doenças infecciosas e parasitarias 2001-2004 

 

 

 

 

Mortalidade por algumas doenças infecciosas e parasitarias 2005-2008 

 



Mortalidade por algumas doenças infecciosas e parasitarias 2009-2012 

 

Mortalidade por causas externas de morbidade e mortalidade 2001-2004 

 

Mortalidade por causas externas de morbidade e mortalidade 2005-2008 

 

Mortalidade por causas externas de morbidade e mortalidade 2009-2012 

 

 


