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RESUMO
Em função do rápido envelhecimento populacional identificado nos últimos 30 anos no Brasil e das implicações desse
processo, é de grande importância a identificação das principais doenças que tem causado óbito dos idosos, a fim de
preveni-las e evitá-las, para a auxiliar na escolha de políticas públicas de promoção à saúde relacionadas e que possam
ser implantadas. O objetivo deste trabalho consiste em compreender quais são as principais doenças causadoras de
óbitos  em  idosos  no  Brasil  nos  últimos  30  anos,  segundo  sexo  e  faixa  etária.  Os  dados  do  presente  estudo
epidemiológico descritivo, são dados preliminares e foram coletados junto ao DATASUS-TABNET em meio eletrônico, os
quais foram delimitados pela idade (acima de 60 anos) e pelo tempo (nos últimos 30 anos). Após análise dos dados,
conclui-se que as doenças que mais provocaram mortes em idosos nos últimos 30 anos, variam consideravelmente entre
as diferentes faixas etárias dos idosos e entre os períodos avaliados pelo CID9 e pelo CID 10, e pouco variam entre os
sexos. Sendo que neoplasias se mantiveram mais frequentes em idosos jovens e as doenças com sinais e sintomas
anormais são mais prevalentes conforme aumenta a idade do idoso.

PALAVRAS-CHAVE: idoso; mortalidade; políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO

A mudança de perfil populacional de uma nação tem seguido um padrão ao longo dos anos
com alguma diferença entre países industrializados e em desenvolvimento, principalmente no tempo
deste  processo.  Na  história  dos  últimos  30  anos  do  Brasil,  verificou-se  rápido  envelhecimento
populacional.  Um significativo processo de transição demográfica,  em função de suas causas e
consequências,  característico,  principalmente  de  países  em  desenvolvimento,  tem  sido  uma
particularidade do país (MIRANDA, 2016). 

A partir  da década de 80,  trabalhos envolvendo a modificação demográfica causada pelo
segmento  idoso  na  sociedade  têm  sido  realizados  com  maior  frequência  (TELAROLLI  &
LOFFREDO, 2014).  Desde então até 2005, o número de idosos dobrou no país, segundo o censo
de 2010. O censo deste mesmo ano apresenta a classificação dos idosos (pessoas com 60 anos ou
mais) com porcentagem superior a 10% do total da população. Na década de 80, a porcentagem de
idosos representava cerca de 6% do total (IBGE, 2012).   

Atualmente, os idosos do Brasil vivem de forma mais saudável, são mais produtivos e vivem
mais do que em décadas passadas. Promover a qualidade de vida na velhice tem sido visto pela
sociedade  como  um  desafio,  principalmente  pelo  aumento  populacional  observado  nas  últimas
décadas.  Este  aumento  populacional  do  segmento  dos  idosos  pode  ter  relação  com  a  maior
divulgação de informações sobre práticas saudáveis, aumento de procura dos serviços de saúde da
atenção básica, independência financeira e a realização de atividades instrumentais da vida diária
(NUNES, 2017).

É de grande importância o estudo das relações do envelhecimento com as causas de óbitos
na população idosa. A importância na modificação dos números demográficos nos últimos 30 anos
implica em que o tema seja amplamente discutido e pesquisado pelo meio acadêmico. Em estratos
populacionais de idosos, as estatísticas de mortalidade são as mais utilizadas para avaliar a saúde.
As informações sobre saúde desta população e suas necessidades de demanda são fundamentais
para o planejamento de ações (ANTES, 2015).
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Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi de levantar o padrão e a magnitude das
causas de óbitos em idosos no Brasil nos últimos 30 anos, levando em consideração suas relações
com as diferentes faixas etárias dentro da classificação idoso. Os resultados servirão para nortear
possíveis tomadas de decisões do poder público para intervir positivamente na saúde da população
idosa, atendendo suas necessidades sanitárias e contribuindo com as políticas públicas de saúde.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo sobre a mortalidade de idosos no Brasil nos
últimos  30  anos.  Os  dados  acerca  da  mortalidade  dos  idosos  foram  compilados  através  das
Informações de Saúde do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS -
TABNET), setor de estatísticas vitais, publicados no Portal da Saúde pelo governo federal brasileiro,
disponível no endereço eletrônico <www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>.

O período analisado foi compreendido entre os anos de 1983 e 2013. Este, por ser o mais
recente ano com dados completos publicados, e aquele, por ser o período em que se iniciou a
divulgação dos dados pelo Sistema Único de Saúde, contemplando os últimos 30 anos. Além disso,
a partir da década de 80, ocorreram incrementos importantes na estrutura demográfica no Brasil,
pois ocorreu acentuado acréscimo na expectativa de vida ao nascer, passando de 62,57 anos em
1980 para 73,17 anos em 2009 (IBGE, 2010). O período entre 1983 e 1995 foi analisado segundo a
nona revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-
9),  enquanto  que  o  período  entre  1996  e  2013  foi  analisado  conforme  a  décima  revisão  da
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).

A evolução das doenças foi analisada por faixa etária e sexo, utilizando-se números índices
com ano base em 1983. O número índice é o quociente de variável com foco em um período, no
qual o numerador é o valor corrente, e o denominador o valor de referência, portanto mensura a
variação relativa na variável de interesse ao longo do período determinado (MILONE, 2006). Foram
identificadas as principais causas de óbitos em idosos através da análise de frequência do período,
a fim de se delimitar a amostra nas doenças com 80% de frequência como causa de morte na
população analisada.  Sequencialmente,  foi  analisada a evolução da taxa de mortalidade destas
doenças ao longo do período selecionado, comparando-se os resultados das análises de frequência,
com o objetivo de verificar a prevalência percentual das doenças como causa de óbito ao longo do
tempo na população idosa. As faixas etárias foram segmentadas a seguinte forma: entre 60 e 70
anos, entre 70 e 80 anos e acima de 80 anos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A faixa etária  que mais contribui  para as porcentagens gerais  foi  de 70-79 anos,  para o
período que abrangeu o CID 9 (1983-1995), e 80 anos e mais, para período que contemplou o CID
10  (1996-2013),  a  qual  demonstra  o  aumento  na  média  de  expectativa  de  vida  das  pessoas.
Entretanto,  as  porcentagens  referentes  as  doenças  têm comportamento  variável  nos  diferentes
períodos  referentes  ao  CID  9  e  CID  10  (FIGURA  01).  Ao  avaliar  em  separado  os  sexos  da
classificação geral de idosos, a sequência das principais doenças que mais matam idosos não há
mudança, mantendo-se a colocação nos respectivos capítulos do CID 9 e CID 10.
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FIGURA 01. Comparação entre os períodos do CID 9 e CID 10 acerca das principais doenças que levaram idosos a
óbito.

Conforme a Figura 2, na faixa etária de 60 a 69 anos, para ambos os sexos, as doenças do
aparelho circulatório são as principais que mais matam independentemente dos períodos (CID 9 e
CID 10).  As mortes por doenças do aparelho circulatório diminuíram ao longo do tempo, porém
continuaram a ser a principal causa de morte. Os sinais e sintomas anormais diminuíram também ao
longo do tempo, enquanto que as neoplasias aumentaram. Considerando apenas o sexo feminino ,
para a mesma faixa etária, há prevalência das neoplasias sobre os sinais, sintomas e afecções mal
definidas,  resultado  que  se  encontra  equivalente  no  sexo  masculino,  portanto  há  uma  maior
prevalência de mortes causadas por neoplasias nesta faixa etária, no sexo feminino.
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Figura 2. Prevalência das doenças que mais matam idosos nos respectivos períodos (CID 9 E CID 10), segundo as
faixas etárias e sexo.

Na faixa etária dos 70-79 anos, para ambos os sexos e comparando CID 9 (1983-1995) E CID
10  (1996-2013)  ao  longo  do  tempo,  as  doenças  circulatórias  mantiveram-se  como  as  mais
prevalentes  e  decresceram  ao  longo  do  tempo.  As  neoplasias  aumentaram  nos  homens  e
mantiveram-se  constantes  nas  mulheres.  Em ambos  os  sexos,  os  sinais  e  sintomas  anormais
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decresceram  de  forma  a  serem  ultrapassados  em  prevalência  pelas  doenças  do  aparelho
respiratório, estas que apresentaram acréscimo ao longo do tempo (FIGURA 2).

Comparando-se a faixa etária dos 60-69 anos de ambos os sexos com a faixa etária dos 70-
79 anos, a porcentagem das doenças do aparelho circulatório manteve-se constantes. Diminuíram
as neoplasias e aumentaram as doenças do aparelho respiratório. Os sinais e sintomas anormais
aumentaram no período do CID 9 e mantiveram-se constante durante o período do CID 10 (FIGURA
2).

Na faixa etária de 80 anos ou mais de ambos os sexos, comparando os períodos do CID 9
(1983-1995) E CID 10 (1996-2013), houve um decréscimo nas doenças do aparelho circulatório e
dos sinais e sintomas anormais, enquanto aumentaram os valores das neoplasias e doenças do
aparelho respiratório. Quando comparado a faixa etária anterior (70-79 anos), as neoplasias que
vinham decrescendo constantemente apresentam um decréscimo agudo que as levam à quarta
colocação, enquanto que as doenças do aparelho respiratório continuaram seu crescente ao longo
das faixas etárias. Os sinais e sintomas anormais continuaram seu crescente e se mantiveram em
segundo  lugar,  assim como  as  doenças  do  aparelho  circulatório,  que  também cresceram e  se
mantiveram em primeiro lugar.  Ao longo das faixas etárias, o decréscimo agudo das neoplasias
continua ocorrendo e é notado tanto no CID 9 quanto no 10. As doenças respiratórias aumentam e
os sinais e sintomas anormais caíram ao longo do tempo como doenças que mais causam mortes
em idosos (FIGURA 2).

Os dados apresentados referem-se aos dados preliminares, uma vez que serão levantados o
comportamento  das  doenças  que  mais  causam  a  morte  de  idosos  segundo  as  diferentes
macrorregiões brasileiras, suas relevâncias estatísticas e, finalizando, a realização da discussão dos
dados.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que as doenças que mais foram causa de mortes em idosos nos últimos 30 anos
variam consideravelmente entre as diferentes faixas etárias dos idosos e entre os períodos avaliados
pelo CID9 e pelo CID 10, e pouco variam entre os sexos.

A  discussão  a  ser  realizada  futuramente  irá  relacionar  os  dados  e  tentar  explicar  seu
comportamento ao longo dos anos.  Prenuncia-se que os resultados possam ser  utilizados para
nortear possíveis tomadas de decisões do poder público na intervenção na saúde da população
idosa, atendendo suas necessidades sanitárias e contribuindo com as políticas públicas de saúde.
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