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RESUMO 

Albuquerque MAC. Tendência secular de mortalidade por doenças infecciosas no Estado de 

Sergipe [tese de doutorado]. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 2016 

 

 

 

Este estudo apresenta a análise da tendência de mortalidade por doenças infecciosas em um 

período de 34 anos no Estado de Sergipe. Os objetivos foram determinar a tendência secular 

de mortalidade por doenças infecciosas no Estado de Sergipe, identificar as de maior 

mortalidade, identificar as faixas etárias de maior ocorrência de mortalidade e determinar a 

incidência de AIDS no Estado de Sergipe. Trata-se de um estudo de séries temporais, 

parcialmente ecológico onde os cálculos de mortalidade foram realizados por meio de coleta 

de dados secundários obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe. As 

análises das tendências foram calculadas pelo Joinpoint Regression Program do National 

Cancer Institute, USA. Os resultados encontrados evidenciam que a sepsis e as gastroenterites 

apresentaram o maior número de óbitos por doenças infecciosas; as doenças tropicais 

negligenciadas apresentam crescimento na mortalidade, principalmente a esquistossomose, e a 

doença de Chagas; a tuberculose apresentou no gênero masculino tendência crescente e 

significativa de mortalidade e a AIDS apresentou tendências crescentes de incidência e da 

mortalidade em ambos os gêneros, com exceção de alguns grupos etários específicos. Faz-se 

necessário criar novas estratégias nos campos de vigilância epidemiológica, terapêutica e 

acompanhamento das doenças estudadas e rever as medidas de controle da AIDS, 

particularmente no tocante à prevenção, ao diagnóstico precoce e à assistência aos 

soropositivos do estado. 

 

Descritores: Doenças transmissíveis; mortalidade; tendência de mortalidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Albuquerque, MAC. Secular trends in mortality from infectious diseases in the state of 

Sergipe [PhD thesis]. Aracaju: Federal University of Sergipe, 2016.  

 

 

The present study analyzed trends in communicable disease mortality in the State of Sergipe, 

Brazil over a period of 34 years. The purposes were to determine secular trends in mortality 

from these diseases, to identify age groups of greater mortality rates, and for SIDA, to 

determine incidence as well as mortality. It was an ecological study of time series and data 

were retrieved from the System of Information on Notifiable Diseases (SINAM) and System 

of Mortality Information (SIM) of the Health Agency of the State of Sergipe. The Joinpoint 

Regression Program of the National Cancer Institute, USA, performed trend analyses. The 

results we found showed that sepsis and gastroenteritis had greater mortality rates. The subset 

of Neglected Tropical Diseases (NTD) presented growing mortality trends, mainly 

schistosomiasis and Chagas’ disease; tuberculosis had growing trends only in males; and 

SIDA presented rising incidence and mortality trends in both genders, except in some age 

groups. It is imperative to implement new strategies in surveillance, treatment, and monitoring 

of specific diseases; to redesign SIDA control policies, particularly concerning to prevention, 

diagnosis, and care of the seropositive individuals. 

 

MeSH terms: Communicable Diseases; Mortality; Mortality trends 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                 A melhora das condições de vida da população durante os séculos XX e XXI 

contribuiu para transformações na estrutura demográfica, resultando em mudanças dos 

padrões de morbimortalidade das doenças infecciosas (DI) (1,2).  Quando se analisava as 

principais causas de mortalidade, as doenças infecciosas sempre eram encontradas entre as 

dez primeiras, entretanto, com a evolução tecnológica e científica, este panorama vem 

mudando, e hoje, doenças como tétano, difteria, coqueluche, sarampo e escarlatina mostram-

se controladas nos países desenvolvidos. No entanto, essas e outras, como a pneumonia, a 

tuberculose, a sepsis e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ainda aparecem no 

rol das que merecem especial atenção na área de saúde pública em nosso país (1,2). 

                  A melhoria do saneamento básico, da alimentação, da educação e as orientações de 

higiene contribuíram para redução dos óbitos e da morbidade pelas DI.  Apesar da redução 

dos óbitos, muito ainda necessita ser feito para o combate de algumas doenças infecciosas que 

acometem e provocam o óbito (2). 

                 A desigualdade social, resultante de fenômenos socioeconômicos, por si só não 

explicaria o acometimento por doenças infecciosas, mas talvez a multidimensionalidade da 

doença, seja o caminho para encontrarmos soluções preventivas que minimizariam a 

morbimortalidade. Apesar de controverso, na área de saúde existem muitos estudos que 

mostram uma significativa associação entre a condição socioeconômica e os agravos à saúde, 

tanto em estudos individualizados, quanto nos ecológicos. Para a análise do contexto 

socioeconômico dos indivíduos ou dos grupos populacionais, os indicadores mais usados são 

aqueles construídos baseando-se em dados de renda, ocupação, escolaridade, longevidade, 

além de outros (1-4). 

                Verifica-se assim, no Brasil, uma polarização epidemiológica, com a existência 

simultânea de elevadas taxas de morbidade e mortalidade por doenças crônico-degenerativas e 

de incidência e prevalência de doenças infecciosas e parasitárias (DIP), cuja mortalidade 

ainda é elevada em comparação com as taxas de países desenvolvidos e de outros países da 

América Latina (3). 

                  Outra característica marcante dos índices da morbidade e mortalidade no Brasil é a 

disparidade entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, que representam os extremos em termos 

de indicadores de saúde (3). 

                 Realizamos estudo de séries temporais, parcialmente ecológico, com utilização de 

dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), a partir do 
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Coeficiente de Mortalidade por Doenças Infecciosas e Parasitárias (Capítulo I- Classificação 

Internacional de doenças - CID 9 e 10). A análise da tendência da mortalidade foi realizada 

pelo programa Joinpoint (JP), que por meio da regressão log linear segmentada permite 

descrever uma tendência e identificar se ocorreram mudanças recentes, modelando segmentos 

lineares unidos por pontos de inflexão (5).   

                 Com a introdução da terapia antirretroviral altamente eficaz (HAART) de forma 

gratuita e universal em 1996, o Brasil hoje apresenta tendências de estabilização da epidemia 

de HIV/AIDS e de declínio da mortalidade. No entanto, essas tendências não são homogêneas 

do ponto de vista regional e/ou local, e este foi um fator que motivou a uma investigação 

particularizada.  

                 Este tipo de estudo é escasso na literatura e contribuiu para o entendimento da 

mortalidade das doenças infecciosas na linha do tempo. Pesquisa em banco de dados não 

resultou em estudo semelhante que enfoque tendência secular incluindo várias doenças 

infecciosas no Brasil. Os estudos encontrados analisaram doenças isoladas por determinado 

período de tempo. A análise da distribuição temporal de eventos do processo saúde-doença é 

uma estratégia de investigação valiosa para a epidemiologia e para a saúde pública. Esta 

investigação poderá contribuir para o estabelecimento de políticas de saúde, que poderão 

modificar o perfil de ocorrência destas doenças, e subsidiar programas que minimizem o 

impacto futuro de mortalidade por DI. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FATORES GERAIS 

 

                 Doenças infecciosas podem causar a morte, mas na última década, o aparecimento 

de novos agentes infecciosos que provocam Zyka, Chikungunya, Oropoche, Mayaro, Varíola 

do macaco e Hantavírus apresentam uma tendência preocupante (1,3,4). 

                 O sarampo, a caxumba, a coqueluche, que se pensavam exterminadas 

reapareceram. A propagação de doenças sexualmente transmissíveis e tuberculose tornam-se 

preocupantes, e a razão para esta tendência parece ser resultante de mudança em nosso modo 

de vida. Os microrganismos se adaptam ao seu ambiente e evoluem rapidamente, dificultando 

a criação de vacinas, promovendo o desenvolvimento de resistência aos tratamentos. O uso 

incorreto de antibióticos, também permite que micróbios desenvolvam resistência (1,3,4). 

                 As pessoas tornam-se mais suscetíveis às infecções, quando apresentam 

mecanismos de defesa deficitários, seja por traços herdados geneticamente, por patologias 

e/ou desnutrição. Os fatores climáticos, o desenvolvimento econômico, mudanças no meio 

ambiente, o crescimento da população, o uso de drogas ilegais, tatuagem e body piercings 

aumentam a possível exposição, principalmente para hepatite e AIDS (1,3,4). 

                 A desagregação dos sistemas de saúde e serviços públicos, suprimentos de vacina 

inadequados, baixos índices de imunização e falta de conhecimento de como as doenças se 

espalham ou quais as medidas para controlá-las, contribui para a propagação das mesmas 

(1,3,4). A solução para impedir a propagação acidental e intencional de agentes infecciosos 

exigirá uma cooperação global, o financiamento adequado para a saúde pública, a 

comunicação rápida dos conhecimentos e informações, e os compromissos sociais e políticos 

(1,3,4). 

 

2.2 FATORES EPIDEMIOLÓGICOS  

 

2.2.1 Perfil epidemiológico para doenças infecciosas no Brasil. 

 

                 As DI têm um papel relevante entre todas as causas de morte no Brasil. Sua 

importância tem expressivo impacto social, porque está associado à pobreza e à qualidade de 

vida, relacionadas a condições de habitação, alimentação e higiene precárias. A análise do 

comportamento destas doenças serve para avaliar condições de desenvolvimento de 
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determinada região, por meio da relação entre níveis de mortalidade e morbidade e condições 

de vida da população. Em decorrência deste quadro de transição, assim como a importância 

das DI no Brasil, torna-se imprescindível avaliar a sua mortalidade, situando estes dados com 

a transição demográfica, que tem sido evidenciada com o envelhecimento da população. Tais 

patologias atingem uma população menos privilegiada, de baixa renda, com baixo nível 

escolar e que não dispõe de condições de saneamento básico e assistência primária à saúde, 

sendo, portanto, mais susceptível à não notificação dos óbitos (6). 

                 Nos países que não foram beneficiados pelos aspectos positivos da Revolução 

Industrial e nos quais só tardiamente tiveram início as tentativas de desenvolvimento 

econômico autônomo, também se verificaram, nas últimas cinco décadas, mudanças 

importantes nos padrões de morbidade (3). 

                 As DIP, ao contrário do que se deu nos países industrializados, no Brasil se 

constituem em importante problema de saúde pública. Observa-se, desta forma, uma 

polarização epidemiológica com a existência simultânea de elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade por doenças crônico-degenerativas e de incidência e prevalência de DIP, cuja 

mortalidade ainda é elevada em comparação com as taxas de países desenvolvidos e de outros 

países da América Latina (3). 

                 Nesse processo de transição no Brasil, destacam-se a redução da mortalidade por 

doenças infecciosas e parasitárias, e o aumento por doenças crônico-degenerativas, tendo 

como fatores de risco aqueles associados às condições de vida em grandes áreas urbanas, 

como sedentarismo e estresse. Maior acesso da população a redes gerais de água e 

esgotamento sanitário, maior acesso à atenção à saúde, campanhas de vacinação, entre outras 

ações da Saúde Pública, contribuíram decisivamente na redução dos níveis de mortalidade no 

país e, consequentemente, no aumento da esperança de vida da população brasileira (7). 

                 Segundo FRENK et al (8) existe um modelo polarizado prolongado de transição 

epidemiológica na América Latina, caracterizado por a) superposição de etapas  (incidência 

alta e concomitante das doenças de ambas as etapas, pré e pós-transição); b) contra-transição 

(ressurgimento de algumas DI que já haviam sido controladas); c) transição prolongada 

(processos de transição inconclusos, com certo estancamento dos países em estado de 

morbidade mista); e d) polarização epidemiológica (níveis diferenciados de transição entre e 

nos próprios países, inclusive entre grupos sociais de um mesmo país). 
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2.2.2 Epidemiologia das doenças tropicais negligenciadas (DTN) 

 

        As DTN são um grupo de 17 DI, altamente prevalentes e amplamente distribuídas 

pelo mundo, especialmente em países de baixa ou média renda da África subsaariana, Ásia, 

América Latina e Caribe (9). Estão presentes em pelo menos 148 países, e, destes, 100 são 

endêmicos em pelo menos duas delas (10).  Elas são responsáveis por cerca de 543 mil mortes 

por todo o mundo (11).  Essas são assim denominadas, porque os investimentos em pesquisa 

geralmente não são revertidos em desenvolvimento e ampliação de acesso a novos 

medicamentos, testes diagnósticos, vacinas e outras tecnologias para sua prevenção e controle 

(12).  De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), (13) são as leishmanioses, 

esquistossomose, oncocercose, filariose linfática, teníase, dracunculíase, Chagas, 

tripanossomíase africana, hanseníase, dengue, úlcera de buruli, cisticercose, equinococose, 

bouba, raiva, tracoma, chikungunya, trematodíases transmitidas pelos alimentos e algumas 

helmintíases transmitidas pelo solo (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Ancylostoma 

duodenale).  

         Mesmo não sendo exclusivas de países subdesenvolvidos, atraem pouco interesse 

financeiro por parte da indústria farmacêutica, pois não atingem o grande mercado 

consumidor que são os países desenvolvidos. Os números referentes ao desenvolvimento e 

pesquisa de drogas para essas patologias são preocupantes, visto que entre 1975 e 1999, 

somente 13 novas drogas foram aprovadas para uso no seu combate. Isso representou 0,9% de 

todos os medicamentos aprovados no mesmo período, estando muito aquém da necessidade 

da demanda atual (14-16). 

        Atualmente, aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas vivem na pobreza absoluta, 

estando localizadas quase que exclusivamente nas regiões da Ásia, África subsaariana e 

América Latina. Essas pessoas vivem com menos de um dólar americano por dia, 

configurando extrema vulnerabilidade à aquisição das mesmas (17).  Os efeitos podem ser 

observados de forma direta pelos indicadores de morbidade e mortalidade, e também pelo 

impacto na educação, economia e agricultura desses países, além do impacto individual 

relacionado ao estigma provocado a partir delas (18,19). Estes efeitos propiciam um enorme 

peso global para essas doenças, além de promoverem pobreza e subdesenvolvimento 

econômico (20). 

         Na América Latina e Caribe, há uma estimativa de 100 milhões de pessoas 

sofrendo de pelo menos uma DTN (21). O Brasil continua a ser o principal país em 

prevalência, independente de ser o maior da América Latina (22). Cerca de 22% dos brasileiros 
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vivem com menos de 2 dólares por dia e estes sofrem desproporcionalmente destas, 

especialmente ancilostomíase e ascaridíase, ou ambas. Outras muito prevalentes são as 

leishmanioses, a dengue, e a Chikungunya as quais acontecem em várias regiões do país. 

Algumas ocorrem em surtos, a exemplo da oncocercose, que se restringe à área indígena 

Yanomami; e a filariose linfática, que ocorre predominantemente na região metropolitana de 

Recife (23). 

         A pobreza não está bem distribuída no Brasil, mas em vez disso, concentra-se no 

nordeste do país, incluindo os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, e a área norte do estado de Minas Gerais, 

além de noroeste do estado do Amazonas (24).  São infecções parasitárias crônicas e 

debilitantes, que causam e são causadas pela pobreza, gerando um ciclo com grande impacto 

sobre a saúde do trabalhador adulto, reduzindo sua produtividade, bem como prejudicando o 

crescimento infantil e desenvolvimento intelectual (25). Essas afetam desproporcionalmente 

mulheres jovens e crianças (25), bem como populações indígenas (24). Quase todos os casos de 

esquistossomose, leishmaniose visceral e hanseníase da América Latina e Caribe ainda 

ocorrem no Brasil. Em 2008, o Brasil foi classificado como "marco zero" para DTN na 

América Latina e Caribe, ocupando o mais alto lugar em termos de casos destas, com uma 

carga que ultrapassa o que se poderia esperar, mesmo para sua grande população (23). 

 

2.3 Epidemiologia da AIDS e tuberculose 

 

2.3.1 AIDS 

 

                 Segundo um recente boletim epidemiológico divulgado pela UNAIDS, no final de 

2013 havia cerca de 35 milhões de pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana 

/ síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV/AIDS) a nível mundial, das quais 1,6 milhões 

eram da América Latina. O número de novas infecções continua a diminuir na maior parte do 

mundo, com 2,1 milhões de novos casos em 2013, um declínio de 38% desde 2001. 

Globalmente, as mortes relacionadas à AIDS também apresentaram queda desde 2005 para 

cerca de 1,5 milhões de mortes em 2013 (26). 

                 No Brasil residem 47% das pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA) da 

América Latina (26), com uma estimativa de aproximadamente 734 mil PVHA no ano de 2014, 

o que corresponde a uma prevalência de 0.4% da população geral (27). De 1980 até junho de 

2014, foram registrados um total de 757.042 casos de AIDS: 65% no gênero masculino e 35% 
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no feminino. Com uma média de 39,7 mil casos de AIDS nos últimos cinco anos, a taxa de 

incidência tem apresentado estabilização nos últimos dez anos, oscilando em torno de 20,5 

casos para cada 100 mil habitantes, mas esta tendência varia muito conforme a região. Já a 

mortalidade por AIDS, registrando 278.306 óbitos de 1980 a 2013, tem apresentado uma 

tendência significativa de queda, com uma taxa de 5,7 óbitos para cada 100 mil habitantes em 

2013. Novamente as tendências variam por região (27). 

                  Essa melhora dos indicadores a nível global e nacional se deve, em parte, à 

introdução da terapia antirretroviral altamente eficaz (HAART). Ela mudou drasticamente o 

curso da epidemia de HIV/AIDS nos países em que este tratamento está disponível (28). Ao 

reduzir a carga viral do HIV, aumentar a contagem de linfócitos CD4+ e retardar a progressão 

para a AIDS, a HAART melhorou significativamente o prognóstico das PVHA, impactando 

nas taxas de mortalidade (29,30). Além disso, o tratamento também se mostrou eficaz em 

melhorar a qualidade de vida e reduzir a infecciosidade das pessoas com HIV/AIDS; e 

consequentemente, a transmissão do vírus (31-33). Devido ao sucesso da HAART, a infecção 

pelo HIV é hoje considerada uma doença crônica (34). 

                  Em 1996, o Brasil se tornou o primeiro país de renda média a fornecer acesso 

universal e gratuito à HAART para o tratamento da AIDS, além de atendimento clínico e 

monitorização laboratorial a qualquer paciente elegível (35,36). Essa política causou um notável 

impacto na epidemia brasileira, levando a um aumento da sobrevida das PVHA, redução da 

incidência de doenças oportunistas, queda das internações hospitalares e diminuição da 

mortalidade (37- 40). No final de 2013, o Brasil deu um passo de vanguarda para o controle da 

epidemia de HIV/AIDS, tornando-se o terceiro país do mundo e o primeiro em 

desenvolvimento a recomendar o início imediato da HAART para todas as PVHA, 

independentemente da contagem de CD4+ e considerando a motivação do paciente (41). 

                  Num país de grande extensão territorial e diversidade sócio-demográfica, onde 

heterogeneidades sociais e regionais são muito relevantes no campo de cuidado do HIV/AIDS 

(42,43), as tendências de estabilização da epidemia brasileira e de declínio da mortalidade 

devem ser analisadas de forma criteriosa, uma vez que dados agregados podem mascarar uma 

situação complexa com processos epidêmicos atingindo certas localidades e/ou populações 

em maior risco (44,45). Assim, compreender as tendências regionais e locais da epidemia de 

HIV/AIDS é fundamental para orientar o planejamento dos serviços de saúde e traçar medidas 

de controle e de intervenção em grupos de risco. 
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2.3.2 Tuberculose (TB) 

          

                No final do século XIX e início do século XX, no Brasil e no mundo, a mortalidade 

por TB atingia a metade dos acometidos por esta enfermidade (46). Atualmente, ainda continua 

sendo um desafio mundial. De acordo com o último relatório global feito pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a TB é a segunda causa de morte dentre as DI. A primeira é a 

AIDS (47). 

                  No ano de 2013 foi registrado que 9 milhões de pessoas apresentaram TB, e 1,5 

milhões morreram, sendo que 360.000 dessas eram HIV-positivo. Cerca de 3% destes casos 

estão no continente Americano. No Brasil, nesse mesmo ano, a mortalidade causada pela TB 

foi de 4,4 mil (entre não coinfectados por HIV), e na proporção de 2,2 / 100.000 pessoas (47). 

                   Apesar da TB ser segundo lugar em mortalidade por DI no ranking da OMS, 

estudos de tendência temporais mostraram redução das taxas de prevalência e de mortalidade 

no Brasil e no mundo.  Em um desses estudos (48), foi identificado, por meio da regressão 

linear, uma tendência de redução nas taxas de prevalência e mortalidade de TB, que foi maior 

no Brasil e nas Américas que no mundo. Em estudo de uma série histórica de 20 anos, a 

redução da prevalência no mundo, nas Américas e no Brasil, foi respectivamente, de 11,4%, 

50,0% e 48,8%. Em relação às taxas de mortalidade, a redução foi de 40,0%, 70,7% e 70,8%, 

respectivamente (48).  

                  Estudos realizados nos estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, mostraram 

semelhança com o quadro nacional e mundial, onde ocorreu também a redução da taxa de 

mortalidade (49,50). No Espírito Santo, a taxa de mortalidade geral do estado apresentou 

redução de 5,6/100.000 habitantes, em 1985, para 2,0/100.000 habitantes, em 2004 (49). No 

estado de Santa Catarina, observou-se, no período de 7 anos, redução significativa na taxa de 

mortalidade de 3,7% ao ano e na taxa de incidência de 0,9% ao ano (50). 

                  O desenvolvimento dos quimioterápicos, a implementação de programas de 

vacinação e melhoria na assistência a população são fatores para a redução da prevalência e 

da mortalidade. Embora tenha havido esses avanços, a persistência da TB como preocupação 

sanitária internacional, ocorre devido ao descuido no controle pelos governos, aos programas 

de controle mal administrados, à pobreza, ao crescimento da população e da migração, a 

coinfecção com o HIV e ao surgimento de cepas multidroga-resistentes (48-50) 

 

 

 



19 

 

2.4 Sepsis 

                    

                 A sepsis estaria relacionada aos fatores predisponentes à infecção, atingindo grupos 

etários mais frágeis do ponto de vista imunológico. O uso indiscriminado de antibióticos, a 

epidemia de AIDS, a pobreza, a fome, a incapacidade dos serviços de saúde de apresentarem 

um atendimento adequado e de acompanharem os pacientes são fatores fortemente 

relacionados ao aumento do número de óbitos por sepsis (6). 

                 É inevitável o questionamento sobre a confiabilidade dos registros e declarações de 

óbitos no Brasil. Quando avaliamos os dados referentes a sepsis, apesar da melhora, ainda 

persiste um certo desconforto estatístico, pela presença da mesma como causa básica do óbito, 

já que esta causa é, na verdade, decorrente de uma patologia complicada por infecção 

generalizada, e não uma patologia em si mesma; o que possivelmente pode comprometer a 

fidedignidade dos dados, independentemente da faixa etária (51). 

                  A sepsis grave é uma causa importante de morbidade e mortalidade em todo o 

mundo, e associa-se com altos custos de cuidados de saúde. Estudos epidemiológicos nos 

EUA têm mostrado um aumento progressivo da sua incidência. Há informações limitadas 

sobre as características epidemiológicas da sepsis grave, particularmente na Europa. No 

entanto, os dados temporais podem facilitar a detecção de tendências em epidemiologia (52). 

 

2.5 Gastroenterites (infecções intestinais e diarreias) 

                   

                  As DI intestinais são consideradas um problema de saúde pública, pois ainda 

apresentam alta morbimortalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 

a cada ano 2,5 bilhões de casos de diarreia ocorram em crianças menores de cinco anos de 

idade, sendo, portanto, um importante problema de saúde pública. A mortalidade anual, que 

em 1980 aproximava-se de 4,6 milhões no mundo, caiu para 3,3 milhões em 1990 e, em 1999, 

situava-se entre 1,5 milhão e 2,5 milhões. A análise de dados do Ministério da Saúde revelou 

que no Brasil, no período de 1995 a 2005, ocorreram 39.421 mortes por diarreia (53). 

                   É importante ressaltar que mortalidade por essas causas denuncia problemas como 

hábitos alimentares, saneamento básico e tratamento da água, dentre outros, e, no outro 

extremo, com a capacidade de defesa do organismo do paciente enfermo, em particular da 

criança (no Brasil, o grupo mais acometido). A desnutrição repercute nos indivíduos menos 

favorecidos, os quais se tornam susceptíveis aos agentes desencadeadores dessas 

enfermidades, resultando na morte por uma causa certamente evitável (6). A redução dos 
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óbitos, em especial pela diarreia, teve influência inegável nas rápidas e significativas 

transformações da estrutura demográfica e nas mudanças dos padrões de morbimortalidade no 

século XX, caracterizados pelo aumento da expectativa de vida, queda da fecundidade, 

envelhecimento das populações, redução expressiva da mortalidade infantil, aumento da 

importância das doenças crônico-degenerativas e elevação da morbimortalidade decorrente da 

violência (54). 

                  A mortalidade está reduzindo ao longo das últimas décadas. No Brasil, a partir da 

segunda metade do século XX ocorreu queda da mortalidade pelas gastroenterites. A 

proporção de óbitos por DI no município de São Paulo caiu de 45,7 % do total de óbitos em 

1901 para 9,7% do total de óbitos em 2000 (redução de 78,8%), ao passo que a taxa de 

mortalidade por diarreia e gastroenterite reduziu de 321,4 óbitos/100.000 habitantes em 1901, 

para 51,2 óbitos/100.000 habitantes em 1960 e 2,3 óbitos/100.000 habitantes em 2000 (54). 

Estudo realizado no Brasil no período de 1995 a 2005 mostrou redução de mortalidade por DI 

intestinais (55). 

 

2.6 AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS (1) 

 

                   Dentre as ações de prevenção destacam-se: a) a mudança no conceito de 

importância em saúde pública, em tese, todas as doenças infecciosas são passíveis de 

disseminação ampla; é uma questão de tempo e oportunidade. É necessário antecipar e prever. 

b) o aprimorar do conhecimento sobre incidência e gravidade de doenças na população, pois 

algumas doenças já podem ser um problema sério pela distribuição e/ou pela gravidade. c) a 

adequação da vigilância epidemiológica, vigiando-se "estruturas" e não suspeitos, 

incorporando-se técnicas diagnósticas a nível molecular, desenvolvendo- se vigilância 

sentinela em grupos de risco e analisando-se os cenários futuros a curto, médio e longo prazo. 

d) a adequação da política de imunização introduzindo-se as novas vacinas desenvolvidas, e 

avaliando-se o impacto da imunização no desenvolvimento de resistências aos 

antimicrobianos. e) mudanças de atitude acabando, por exemplo, com a barreira/distinção 

entre problemas infecciosos de interesse hospitalar e coletivos. 

 

 2.7 TAXA DE MORTALIDADE POR DIP (2) 

                  Corresponde ao número de óbitos por DIP, por 100 mil habitantes, na população 

residente no município, no ano considerado. Estima o risco de morte por doenças infecciosas 

e parasitárias e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública, retratando a 
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incidência dessas doenças na população, e expressando as condições de diagnóstico e da 

assistência médica.  

                    É usada para analisar variações populacionais, geográficas e temporais da 

mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias em segmentos populacionais, 

identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos 

específicos;  e assim, contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico da população, subsidiando processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, concernentes às doenças 

infecciosas e parasitárias.  

                   Suas limitações são porque requer correção da subnotificação de óbitos captados 

pelo sistema de informação sobre mortalidade, e também, porque apresenta restrição de uso 

sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal 

definidas.  

                   O seu cálculo é realizado pelo (número de óbitos de residentes por doenças 

infecciosas / População total de meio Período) x 100.000. 

 

2.8 Estudo Ecológico (56) 

    

                  São estudos onde a unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas, 

que geralmente pertence a uma área geográfica definida. Eles permitem avaliar como os 

contextos sociais e ambientais podem afetar a saúde de grupos populacionais. Tem como 

objetivos de gerar e testar hipóteses etiológicas e avaliar a efetividade de intervenções na 

população. Em uma análise ecológica, todas as variáveis são medidas agrupadas. 

                 O propósito é realizar uma inferência biológica sobre o efeito de uma exposição 

específica no risco de doença no nível individual, mas pode incorrer em diversos problemas 

relacionados, principalmente, a dificuldade de controlar confundimento. 

                 As vantagens é que são geralmente de baixo custo e de execução rápida, devido às 

várias fontes de dados secundários já disponíveis; podem ser usados quando não é possível 

medir acuradamente exposições para grandes números de indivíduos, em função dos recursos 

e tempo disponíveis ou quando estudos de nível individual não conseguem estimar bem os 

efeitos de uma exposição, quando ela varia pouco na área de estudo; e quando um estudo tem 

como objetivo mensurar um efeito ecológico. 

                  Suas limitações decorrem de que não é possível associar exposição e doença a 

nível individual, pela dificuldade de controlar os efeitos de potenciais fatores de 
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confundimento, porque os dados de estudos ecológicos representam níveis de exposição 

média ao invés de valores individuais reais, e são provenientes de diferentes fontes, o que 

pode significar qualidade variável da informação; e pela falta de disponibilidade de 

informações relevantes. 

 

Tipos de desenho: Os estudos ecológicos podem ser classificados com relação ao método de 

mensuração da exposição (divididos em exploratórios e analíticos) ou de acordo com o 

método de agrupamento (desenhos de múltiplos grupos, de séries temporais ou desenhos 

mistos). 

 

Desenhos de múltiplos grupos 

a) Estudo exploratório: as taxas de doença ou de outros agravos à saúde entre diversas regiões 

durante o mesmo período de tempo são comparadas entre si. 

b) Estudo analítico: avalia a associação entre o nível de exposição médio e a taxa de doença 

entre diferentes grupos. Este é o estudo ecológico mais comum. 

 

Desenhos de séries temporais 

a) Estudo exploratório: avalia a evolução das taxas de doença ao longo do tempo em uma 

população geograficamente definida. Pode ser utilizado também para prever tendências 

futuras da doença ou avaliar o impacto de uma intervenção populacional. É usado para avaliar 

tendência de mortalidade em determinado período. 

b) Estudo analítico: avalia a associação entre as mudanças no tempo do nível médio de uma 

exposição e das taxas de doença em uma população geograficamente definida. 

 

Desenhos mistos 

a) Estudo exploratório: combina as características básicas dos estudos exploratórios de 

múltiplos grupos e de séries temporais. É possível avaliar a evolução temporal das taxas de 

uma doença em diferentes grupos populacionais. 

b) Estudo analítico: avalia a associação entre as mudanças de tempo do nível de exposição 

média e das taxas de doença entre diferentes grupos populacionais. 
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2.9 Análise de Regressão Joinpoint 

 

         O Joinpoint Regression Program 4.2.0.2 foi desenvolvido para fins não 

comerciais pelo National Cancer Institute, EUA, e é um software empregado para estimar 

tendências futuras de séries temporais em estudos epidemiológicos, como os realizados nas 

áreas de Cancerologia e Infectologia (57,58), baseando-se no cálculo da variação anual 

percentual (APC). O software seleciona os dados de tendência (por exemplo, as taxas de DI) e 

escolhe o modelo joinpoint mais simples que os dados permitem. O usuário fornece o número 

mínimo e máximo de joinpoints. O programa inicia-se com o número mínimo de joinpoints 

(por exemplo, 0 joinpoints, que é uma linha reta) e testa se mais joinpoints são 

estatisticamente significativos e devem ser adicionados ao modelo (até o número máximo). 

Isto permite ao utilizador testar se uma aparente mudança na tendência é estatisticamente 

significativa. Os testes de significância usam o método de teste de permutação de Monte 

Carlo (57,58). Além disso, os modelos podem também ser lineares sobre o logaritmo da resposta 

(por exemplo, para calcular a taxa de mudança percentual anual). O software também permite 

a exibição de um gráfico para cada modelo joinpoint, a partir do modelo com o número 

mínimo de joinpoints para o modelo com um número máximo de joinpoints 

(http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/) (58).  

 

3 OBJETIVOS 

    GERAL 

 

    - Determinar as tendências seculares de mortalidade por DI no Estado de Sergipe 

 

     ESPECÍFICOS 

 

    - Identificar as doenças infecciosas de maior mortalidade no Estado de Sergipe 

 

   - Identificar as faixas etárias de maior ocorrência de mortalidade por doenças infecciosas na 

     população do Estado de Sergipe 

 

   - Determinar a incidência de AIDS no Estado de Sergipe 

 

 

http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

                  Estudo de séries temporais com características parcialmente ecológicas, em 

decorrência de que algumas variáveis foram obtidas do SIM do Estado de Sergipe, e do 

SINAM, com os subsequentes cálculos das taxas específicas e das tendências de mortalidade 

por doenças infecciosas. 

 

4.2 Análise de Indicadores de Saúde 

 

                 Foram analisados os dados de mortalidade das DI registrados no período de 1980 a 

2013, no Estado de Sergipe. Para a AIDS foi estudado mortalidade e incidência.           

                 A fonte fornecedora dos óbitos das DI foi o SIM.  Para a AIDS foi utilizado o 

SINAN na avaliação da incidência. Para a classificação e a codificação dos casos de doenças 

infecciosas, foram usadas as 9ª e 10ª Revisões da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde [CID-9 (1980-1995) e CID-10 (1996-2013)].  As 

doenças infecciosas e parasitárias como causas de morte correspondem ao grupo A00-B99; a 

AIDS ao grupo B20-24; e as DTN (obtidas da lista da OMS (27)). As DTN apresentam os seus 

respectivos CIDs demonstrados na tabela 3.       

                 Para os cálculos das taxas de mortalidade, foram utilizados como referências 

populacionais do Estado de Sergipe, o censo dos respectivos anos e as estimativas 

intercensitárias até o ano de 2013, obtidas pelo DATASUS e fornecidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e os cálculos foram realizados em planilha 

microsoft excel 2010. 

                 Os óbitos foram distribuídos por grupos etários de cinco anos, conforme a 

distribuição: 0-4, 5-9,...85+. Foi realizada também uma redistribuição para o estudo para 0-19, 

20-44, 45-64 e 65+ com o objetivo de definir as fases da vida: crianças e adolescentes 

(pediátricos), adultos jovens, adultos de meia-idade e idosos. Para possibilitar a comparação 

dos dados foi necessário realizar o ajuste com uma população padrão. Para isso, foram 

utilizadas duas populações: a população mundial proposta por Segi em 1960(59) e modificada 

por Doll et al. em 1966(60), que tem por base uma combinação das estruturas etárias dos países 

desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos e tem sido referencia para os estudos 

internacionais; e a população do censo brasileiro de 2010. 
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Para as DTN em decorrência do número de óbitos por faixa etária, foi utilizada a seguinte 

classificação etária: 0-19; 20-39; 40-59 e 60+ anos, para os cálculos das taxas brutas, 

ajustadas e razão de mortalidade proporcional. 

 

4.3 Análise Estatística 

 

4.3.1 Taxa Bruta 

                 Foram calculadas as taxas brutas de mortalidade por 100.000 homens e mulheres 

com o objetivo de avaliar o risco de ocorrência do evento na população referida, sendo a 

fórmula: 

                                                   número total de casos num período 

                            Taxa Bruta = -------------------------------------------------- x 100.000        (61) 

                                                  população de referência para o período 

 

4.3.2 Taxa Especifica por Idade (TE) 

                  Esta taxa refere-se ao risco de desenvolver o evento. Foi calculada pela fórmula: 

 

                                         número total de casos por faixa etária, 

                                                         sexo, num período 

                            TE = ---------------------------------------------------- x 100.000              (62) 

                                       população de referência, por faixa etária, 

                                                           sexo, num período 

 

4.3.3 Taxa Padronizada por Idade (TxA) 

 

                     Esta taxa foi calculada para reduzir os efeitos das estruturas etárias entre as 

populações, sejam elas locais em diferentes períodos, ou de diferentes regiões. Dessa forma, 

comparamos os estudos realizados em diferentes partes do globo. O cálculo foi realizado 

utilizando-se o método direto, tendo a população mundial como padrão e sendo ela 

empregada como um sistema de pesos para serem calculadas as taxas ponderadas. As taxas 

foram obtidas pela fórmula: 
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                                                 Σ (taxa especifica por idade) 

                                                                   X 

                                         (população mundial padrão na faixa etária) 

                             TxA =    ---------------------------------------------------                           (63) 

                                                 Σ (população padrão mundial) 

 

4.3.4 Intervalos de Confiança (IC) 

 

                   As taxas foram apresentadas com os respectivos intervalos de confiança para 

avaliar a variabilidade em torno das taxas. Foram definidos os intervalos de confiança de 95% 

(IC 95%) e calculados pela fórmula: 

 

                                               IC 95% = R +/- (1,96 x SE)                                           (64) 

 

 com R sendo a taxa e 1,96 sendo a constante z, a qual representa o valor crítico superior da 

 distribuição normal padrão e SE, o erro padrão. O SE foi calculado pela fórmula (22): 

 

                                                SE = R / √N                                                                   (65) 

 

 com R sendo a taxa e N o numero de eventos, casos incidentes ou mortes. 

 

4.4 Área de Cobertura 

 

             O registro do banco de dados teve como área de cobertura o Estado de Sergipe. 

 

4.5 Tendências de Mortalidade por Doença Infecciosa 

 

           As tendências foram calculadas usando o Joinpoint Regression Program, USA 

(57,58). Por meio da regressão log-linear segmentada, o software permite descrever uma 

tendência e identificar a ocorrência de mudanças recentes, modelando segmentos lineares 

unidos por pontos de inflexão. Para as DTN a opção de erro heterocedástico utilizada para a 

modelagem das tendências foi o modelo de Poisson. Para as demais análises a opção de erro 

heterocedástico utilizada foi o Erro padrão (SE), com exceção das análises das taxas 

específicas por idade e de mortalidade proporcional, para as quais a opção foi o modelo de 
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Poisson. A significância estatística foi obtida por meio do teste de permutação de Monte 

Carlo, que utilizou 9,999 permutações para escolher o modelo com o melhor número de JP 

significantes. 

Também foi calculada a variação percentual anual média (AAPC) ao longo de todo o 

período (e para os últimos 15 anos na análise das DTN) para facilitar a análise quando mais de 

uma inclinação na tendência foi identificada (66). Ela pode ser interpretada como a média 

geométrica ponderada das APCs, com os pesos iguais ao comprimento de cada segmento de 

intervalo de tempo. Se a APC ou AAPC for positiva e significativa, há tendência de 

crescimento; por outro lado, se a APC ou AAPC for negativa e significativa, a tendência é 

decrescente. Se não houver significância, a tendência é considerada estável (57). 

 

4.6 Razão de Mortalidade Proporcional (RMP) 

         A mortalidade proporcional segundo causas, usualmente expressa em percentuais, mede 

a proporção de óbitos por uma determinada causa, ou grupo de causas, em relação ao total de 

óbitos (111). 

 

4.7 Risco Relativo ou Razão de Risco (RR) 

          É uma medida de associação do tipo razão, que responde quantas vezes é maior o risco 

de desenvolver a doença entre os indivíduos expostos em relação aos não expostos. O cálculo 

é feito pela razão entre o risco médio de adoecer dado pelas pessoas expostas e o risco médio 

de adoecer dado pelas pessoas que não são expostas (112).  

Para a análise da AIDS, estimamos os riscos relativos (RRs) e seus respectivos IC 95% 

para determinar diferenças entre os grupos de estudo (sexo, grupos etários, grupo racial/étnico 

e local de residência). Ao descrever as comparações das taxas, utilizamos os termos 

“superior” (RR>1) ou “inferior” (RR<1) quando os RRs diferiram significativamente de 1 

(p<0.05), e o termo “equivalente” quando o intervalo de confiança incluiu o valor 1 (69). 

  

4.8 Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

          Os dados das declarações de óbitos são informatizados e dão origem ao Sistema de 

Informação de Mortalidade e encontram-se também disponíveis em meios eletrônicos no site 

do DATASUS do governo brasileiro. O campo referente a causa de morte fornece valiosa 

informação para construção do perfil epidemiológico da população. No SIM, os dados podem 

ser tabulados, em nível nacional, estadual e municipal, de modo a serem obtidas distribuições 
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de óbitos segundo as seguintes variáveis: causa básica do óbito segundo os capítulos do CID; 

local de residência; ano de ocorrência; gênero e faixa etária (113). 

 

4.9 Mapas temáticos 

         Os mapas temáticos foram desenhados para representar a distribuição espacial de todos 

os casos e óbitos relacionados à AIDS por município de residência em Sergipe, através do 

cálculo das taxas médias de todo o período (por 100,000 habitantes) para cada município. 

Para sua criação foi utilizado o software TerraView versão 4.2.2 (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, INPE, São José dos Campos, SP, Brasil). 

 

4.10 Aspectos Éticos 

                 A coleta foi do SIM do Estado de Sergipe, e do SINAN, mas para divulgação dos 

resultados preservaremos o anonimato dos sujeitos dos dados. O coordenador do registro do 

sistema de informação de mortalidade do Estado foi o responsável pela manutenção da 

confidencialidade.  Para esta pesquisa, os nomes e outras características individuais que 

possibilitarem a identificação permanecerão anônimos e somente os dados consolidados 

foram apresentados nos resultados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS) sob n° 

CAAE – 33283714.8.00005546 

  

5 Resultados 

 

5.1 Geral 

             Durante o período de 1980-2013 houve 306.872 óbitos no Estado de Sergipe, sendo 

que 30.515 (9,94%) ocorreram por DI. As que mais contribuíram com esta mortalidade foram: 

sepsis, infecções intestinais virais, gastroenterites de origem infecciosa, AIDS, tuberculose e 

DNT, que representam um número total de 28.151 (92,25%) dos óbitos por doenças 

infecciosas. Do total de óbitos por DI, o gênero masculino responde por 16.636 (54,52%) 

óbitos e o feminino por 13.879 (45,48%) óbitos (Tabela 1). 

             Na taxa de mortalidade ajustada para o gênero masculino a análise apresentou 2 JP, 

correspondente aos anos de 1996 e 1999, com 3 segmentos, o primeiro de 1980-1996 com 

decréscimo (APC de - 4,9% com IC 95% de -6,4% a -3,5%), o segundo de 1996-1999 com 

crescimento (APC de 22,9% com IC 95% de -22,2% a 94,1%), e um crescimento de 1999-
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2013 (APC de 4,9% com IC 95% de 3,5% a 6,3%); (Figura 1). Em relação ao gênero 

feminino a taxa de mortalidade ajustada apresentou 2 JP, correspondente aos anos de 1996 e 

1999, com 3 segmentos, o primeiro de 1980-1996 com decréscimo (APC de - 5,6% com IC 

95% de -7,0% a -4,1%), o segundo de 1996-1999 com crescimento (APC de 26,5% com IC 

95% de -19,8% a 99,3%), e um crescimento de 1999-2013 (APC de 5,0% com IC 95% de 

3,6% a 7,5%); (Figura 2).  A taxa bruta para o gênero masculino também apresentou 1 JP, 

correspondente ao ano de 1993, com 2 segmentos, o primeiro de 1980-1993 com decréscimo 

(APC de - 6,5% com IC 95% de -8,5% a -3,9%), e um crescimento de 1993-2013 (APC de 

5,4% com IC 95% de 4,2% a 6,5%); (Figura 3). Para o gênero feminino a taxa bruta também 

apresentou 1 JP, correspondente ao ano de 1993, com 2 segmentos, o primeiro de 1980-1993 

com decréscimo (APC de - 6,8% com IC 95% de - 9,0% - 4,4%), e um crescimento de 1993- 

2013 (APC de 6,9% com IC 95% de 5,8% a 8,0%); (Figura 4). 

 

Tabela 1 - Número de óbitos por DI de maior mortalidade segundo gênero, taxa bruta, 

taxa ajustada e IC 95% em Sergipe, 1980–2013. 

 
Doenças Infecciosas 

de maior mortalidade 

Número 

de óbitos 

Taxa Bruta 

(CR) 

IC 95% Taxa de 

Mortalidade 

Ajustada 

(ASR) 

IC 95% 

Gênero Masculino 

Sepsis 7.840 28,4 27,77;  29,03 36,2 35,40;  37,00 

Gastroenterites  4.972 18,7 18,18;  19,22 18,7 18,18;  19,22 

Tuberculose 817 3,0   2,79;    3,21 3,9   3,63;    4,17 

AIDS 698 2,4   2,22;    2,58 2,7   2,50;    2,90 

Esquistossomose 391 1,4   1,26;    1,54 1,9   1,71;    2,09 

Doença de Chagas 133 0,4   0,33;    0,47 0,6   0,50;    0,70 

Leishmaniose 91 0,3   0,24;    0,36 0,4   0,32;    0,48 

Gênero Feminino 

Sepsis 7.782 27,0 26,40; 27,60 29,6 28,94; 30,26 

Gastroenterites  3.956 14,0 13,56; 14,44 14,2 13,76; 14,64 

Tuberculose 373 1,3 1,17;   1,43 1,3   1,17;   1,43 

AIDS 277 0,9 0,79;   1,01 0,9   0,79;   1,01 

Esquistossomose 263 0,9 0,79;   1,01 1,1   0,97;   1,23 

Doença de Chagas 78 0,3 0,16;   0,37 0,3   0,23;   0,37 

Leishmaniose 51 0,2 0,15;   0,25 0,2   0,15;   0,25 
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Figura 1 – Taxa de mortalidade ajustada (ASR) para o gênero masculino por DI, no 

período de 1980-2013, no Estado de Sergipe.  

 

 
 Variação anual percentual (APC) 

 

 

Figura 2 – Taxa de mortalidade ajustada (ASR) para o gênero feminino por DI, no 

período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 
Variação anual percentual (APC) 
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Figura 3 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero masculino por DI, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 
 

 
Variação anual percentual (APC) 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero feminino por DI, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 
Variação anual percentual (APC) 
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Os resultados da análise de regressão JP das taxas de mortalidade específicas 

relacionadas ao gênero e faixa etária, entre 1980-2013 encontram-se descritos (Tabela 2). Para 

o gênero masculino as tendências mostraram 3 JP na faixa etária de 0-19 anos, 2 JP de 20-44 

anos, 2 JP de 45-64 anos e 1 JP com 65+ anos. Na faixa de 0-19 anos 4 segmentos foram 

detectados (crescimento não significativo de 1980-1984 e de 1991-1999; e decréscimo 

estatisticamente significativo nos períodos de 1984-1991 e 1999-2013). Na faixa etária de 20-

44 anos foram detectados 3 segmentos (decréscimo de 1980-1995; crescimento de 1995-1999 

e crescimento significativo de 1999-2013), na faixa etária de 45-64 anos detectados 3 

segmentos (estável de 1980-1997; crescimento de 1997-2000 e crescimento significativo de 

2000-2013), e na faixa etária de 65+ anos foram detectados 2 segmentos (crescimento de 

1980-1994 e crescimento significativo de 1994-2013). (Tabela 2) e (Figuras 5 a 8) 

Para o gênero feminino as tendências mostraram 2 JP na faixa etária de 0-19 anos, 2 

JP de 20-44 anos, 0 JP de 45-64 anos e 2 com 65+ anos. Na faixa de 0-19 anos 3 segmentos 

foram detectados (crescimento de 1980-1984, e decréscimo significativo nos períodos de 

1984-1991 e de 1991-2013). Na faixa etária de 20-44 anos foram detectados 3 segmentos 

(decréscimo de 1980-1996; crescimento de 1996-1999 e de 1999-2013), na faixa etária de 45-

64 anos foi detectado 1 segmento com crescimento significativo no período de 1980-2013, e 

na faixa etária com 65+ anos foram detectados 3 segmentos (estável de 1980-1997, 

crescimento de 1997-2000 e crescimento significativo de 2000-2013). (Tabela 2) e (Figuras 9 

a 12). 
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Tabela 2 - Análise de regressão Joinpoint das taxas de mortalidade específicas, por DI 

relacionadas segundo o gênero e a faixa etária, Sergipe, 1980–2013. 

 

APC: variação anual percentual. IC 95%: intervalos de confiança de 95%.     

* Estatisticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa 

Etária 
  JP 

Tendências 
Tendência 

Período APC IC95% 

Gênero masculino 

0-19 3 

1980-1984 8,9 -0,6; 19,3 

decréscimo 
1984-1991 -15,9* -20,5; -10,9 

1991-1999 3,0 -3,1; 9,5 

1999-2013 -6,6* -8,8; -4,4 

20-44 2 

1980-1995 -1,4 -4,1; 1,3 

estável 1995-1999 25,3 -2,2; 60,5 

1999-2013 1,5* 0,0; 3,1 

45-64 2 

1980-1997 0,6 -2,2; 3,5 

estável 1997-2000 29,8 -27,0; 130,8 

2000-2013 4,8* 3,0;  6,6 

65+ 1 
1980-1994 1,6 -3,6; 7,0 

crescimento 
1994-2013 12,5* 10,8; 14,3 

Gênero feminino 

0-19 2 

1980-1984 4,4 -7,1; 17,4 

decréscimo 1984-1991 -13,0* -19,4;  -6,1 

1993-2013 -1,9* -3,4; - 0,5 

20-44 2 

1980-1996 -2,5 -5,7; 0,9 

estável 1996-1999 40,3 -25,6; 164,8 

1999-2013 1,2 -0,8; 3,3 

45-64 0 1980-2013 6.7* 5.6; 7.7 crescimento 

65+ 2 

1980-1997 1.9 -2.1; 6.2 

crescimento 1997-2000 47.8 -28.3; 204.7 

1980-2013 8.9* 7.0; 10.8 
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Figura 5 – Análise de mortalidade por DI no gênero masculino de 0-19 anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 
Variação anual percentual (APC) 

 

 

Figura 6 – Análise de mortalidade por DI no gênero masculino de 20-44 anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 

Variação anual percentual (APC) 
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Figura 7 – Análise de mortalidade por DI no gênero masculino de 45-64 anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 

Variação anual percentual (APC) 

 

 

 

Figura 8 – Análise de mortalidade por DI no gênero masculino com 65+ anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 
Variação anual percentual (APC) 
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Figura 9 – Análise de mortalidade por DI no gênero feminino de 0-19 anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 
Variação anual percentual (APC) 

 

 

 

 

Figura 10 – Análise de mortalidade por DI no gênero feminino de 20-44 anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 
Variação anual percentual (APC) 



37 

 

Figura 11 – Análise de mortalidade por DI no gênero feminino de 45-64 anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 
Variação anual percentual (APC) 

 

 

 

 

Figura 12 – Análise de mortalidade por DI no gênero feminino com 65+ anos, no período 

de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 
Variação anual percentual (APC) 
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5.2 DTN 

 

No período de 1980-2013 foram registrados 306.872 óbitos no estado de Sergipe, 

sendo que as DTN estão como causa básica em 1203 declarações de óbitos (0,39%). Com 

uma média de 35,38 óbitos por ano, as taxas de mortalidade anuais médias (TxB, TxA e 

RMP) foram respectivamente: 2,2 por 100.000 habitantes (IC 95%: 1,45-2,87), 2,9 por 

100.000 habitantes (IC 95%: 1,93-3,82) e 0,41% (IC 95%: 0,27-0,54). De acordo com a tabela 

3, as principais detentoras de mortalidade dentre as DTN foram: Esquistossomose, Doença de 

Chagas e Leishmanioses.  

As tendências temporais da mortalidade por DTN (TxA e RMP) por meio da análise 

de regressão JP são demonstradas nas figuras 13 e 14, respectivamente. As taxas de 

mortalidade brutas, específicas por idade e proporcionais têm suas tendências exibidas na 

tabela 4. 
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Tabela 3 - Número de óbitos e frequência relativa das DTN em Sergipe, 1980-2013 

Doença Tropical Negligenciada CID-9 CID-10 N % IC 95% 

Esquistossomose 120 B65 654 54,36 51.5−57.21 

Doença de Chagas 086.0, 086.1, 086.2 B57 211 17,54 15.43−19.81 

Leishmanioses 085 B55 142 11,80 10.03−13.76 

Dengue 061, 065.4 A90, A91 91 7,56 6.13−9.21 

Hanseníase 030 A30 57 4,74 3.61−6.10 

Helmintíases transmitidas pelo solo 126, 127.0, 127.2, 127.3 B76, B77, B78, B79 24 2,00 1.28−2.95 

Raiva 071 A82 12 1,00 0.52−1.74 

Cisticercose 123.1 B69 5 0,42 0.14−0.97 

Bouba 102 A66 2 0,17 0.02−0.60 

Filariose Linfática 125.0, 125.1, 125.2, 125.4, 125.5, 125.6, 125.9 B74 2 0,17 0.02−0.60 

Úlcera de Buruli 031.1 A31.1 1 0,08 0.00−0.46 

Teníase 123.0, 123.2, 123.3 B68 1 0,08 0.00−0.46 

Trematodíases transmitidas por alimentos 121 B66 1 0,08 0.00−0.46 

Tripanossomíase africana humana (doença do sono) 086.3, 086.4, 086.5 B56 0 0,00 0.00−0.31 

Tracoma 076 A71 0 0,00 0.00−0.31 

Dracunculíase 125.7 B72 0 0,00 0.00−0.31 

Equinococose 122 B67 0 0,00 0.00−0.31 

Oncocercose 125.3 B73 0 0,00 0.00−0.31 

Chikungunya 066.3 A92.0 0 0,00 0.00−0.31 

Total 
  

1203 100,00 
 

 

CID-9: Classificação Internacional de Doenças 9ª revisão 

CID-10: Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão 

N= Número de óbitos 

IC 95% = Intervalo de confiança
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Tabela 4 - Análise de regressão Joinpoints das taxas de mortalidade por DTN segundo faixa etária, 

Sergipe, 1980–2013 

Faixa Etária Óbitos 

Taxas por 100.000 

Joinpoints 

Tendências Período Inteiro Últimos 15 anos 

Inicial Final Período APC IC 95% AAPC IC 95% AAPC15 IC 95% 

Taxas de mortalidade bruta e específicas por idade 

0−19 156 0,31 0,25 0 1980−2013 3,31* 0,3; 6,4 3,31* 0,3; 6,4 3,31* 0,3; 6,4 

20−39 168 1,77 0,66 0 1980−2013 -2,40* -4,2; -0,6 -2,40* -4,2; -0,6 -2,40* -4,2; -0,6 

40−59 355 10,60 3,11 2 

1980−1993 2,84 -4,0; 10,1 

-0,6 -12,5; 12,9 3,45 -2,2; 9,4 1993−1996 -31,56 -83,1; 177,6 

1996−2013 3,45 -2,2; 9,4 

60 + 479 12,93 11,63 3 

1980−1989 -8,32* -15,7; -0,2 

0,4 -8,6; 10,3 6,46* 3,6; 9,4 
1989−1992 62,46 -33,8; 298,8 

1992−1996 -32,90 -55,2; 0,5 

1996−2013 6,46* 3,6; 9,4 

Todas (TxB) 1203 2,81 1,96 3 

1980−1989 -8,80 -17,5; 0,8 

0,1 -11,4; 13,1 5,64* 1,6; 9,8 
1989−1992 52,58 -56,2; 432,0 

1992−1997 -22,61 -44,3; 7,6 

1997−2013 5,64* 1,6; 9,8 

Esquistossomose 

(TxB) 
654 2,37 0,68 3 

1980−1989 -7,44* -13,1; -1,4 

-2,3 -9,9; 5,9 5,28* 1,0; 9,7 
1989−1992 47,21 -35,0; 233,2 

1992−1998 -28,49* -40,8; -13,7 

1998−2013 5,28* 1,0; 9,7 

Doença de Chagas 

(TxB) 
211 0,18 0,77 4 

1980−1989 -12,70 -28,6; 6,7 

4,7 -15,7; 30,0 9,7* 3,1; 16,7 

1989−1992 95,18 -77,8; 1613,6 

1992−1995 -31,44 -77,7; 110,5 

1995−2010 14,99* 10,2; 20,0 

2010−2013 -7,68 -29,1; 20,2 

Leishmanioses 

(TxB) 
142 0,09 0,14 0 1980−2013 -0,11 -2,4; 2,2 -0,11 -2,4; 2,2 -0,11 -2,4; 2,2 

Razão de mortalidade proporcional 

0−19 156 0,08 0,20 0 1980−2013 7,04* 3,5; 10,7 7,04* 3,5; 10,7 7,04* 3,5; 10,7 

20−39 168 0,73 0,30 0 1980−2013 -2,53* -4,2; -0,8 -2,53* -4,2; -0,8 -2,53* -4,2; -0,8 

40−59 355 1,43 0,56 2 

1980−1993 2,95 -2,6; 8,8 

0,0 -10,7; 12,0 5,11 -0,8; 11,4 1993−1996 -33,30 -80,7; 130,8 

1996−2013 5,11 -0,8; 11,4 

60 + 479 0,32 0,31 3 

1980−1989 -7,34* -13,9; -0,3 3,06 -2,0; 8,4 3,06 -2,0; 8,4 

1989−1992 58,97 -30,8; 265,3 

1,0 -7,5; 10,3 6,79* 3,7; 10,0 1992−1996 -31,29 -53,8; 2,1 

1996−2013 6,79* 3,7; 10,0 

Todas 1203 0,43 0,35 3 

1980−1989 -5,47 -13,3; 3,1 

0,9 -9,5; 12,4 5,72* 1,6; 10,0 
1989−1992 42,32 -52,3; 324,8 

1992−1997 -20,51 -41,9; 8,8 

1997−2013 5,72* 1,6; 10,0 

Esquistossomose 654 0,36 0,12 2 

1980−1994 3,29 -0,3; 7,1 

-0,9 -10,6; 9,7 4,98 -0,3; 10,6 1994−1997 -40,21 -80,8; 86,4 

1997−2013 4,98 -0,3; 10,6 

Doença de Chagas 211 0,03 0,14 0 1980−2013 8,59* 6,8; 10,4 8,59* 6,8; 10,4 8,59* 6,8; 10,4 

Leishmanioses 142 0,01 0,02 0 1980−2013 0,78 -1,5; 3,1 0,78 -1,5; 3,1 0,78 -1,5; 3,1 

 

APC: variação anual percentual. AAPC: variação anual percentual média. AAPC15: variação anual percentual 

dos últimos 15 anos. IC 95%: intervalos de confiança de 95%. TxB: Taxa bruta de mortalidade. 

 * Estatisticamente significativo
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Figura 13 - Tendências das taxas padronizadas por idade (população brasileira) da mortalidade por DTN em Sergipe, 1980–2013. 

* Estatisticamente significativo. AAPC15: variação anual percentual dos últimos 15 anos. 
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 Figura 14 - Tendências da razão de mortalidade proporcional por DTN em Sergipe, 1980–2013. 

 

* Estatisticamente significativo. AAPC15: variação anual percentual dos últimos 15 anos.
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5.3 AIDS 

         De 1996 a 2013, foram notificados 3.337 casos novos de AIDS em Sergipe, com uma 

média de 188 casos por ano, variando de 79 casos em 1996 a 308 em 2008. As taxas de 

incidência anuais médias [TxB, TxA1(população mundial) e TxA2(população brasileira) 

foram, respectivamente, 9,6 por 100.000 habitantes (IC 95%: 8,20-10,96), 9,9 por 100.000 

habitantes (IC 95%: 8,47-11,31) e 11,2 por 100.000 habitantes (IC 95%: 9,59-12,82)]. No 

mesmo período, um total de 306.872 óbitos foram registrados no estado, sendo que a AIDS 

foi mencionada em 976 atestados (0,32%), 923 (94,57%) como causa básica e 53 (5,43%) 

como causa associada de morte. A média de óbitos foi de 54 por ano, variando de 21 em 1998 

a 90 em 2013. As taxas de mortalidade anuais médias (TxB, TxA1, TxA2 e RMP) foram, 

respectivamente, 2,8 por 100.000 habitantes (IC 95%: 2,06-3,55), 3,0 por 100.000 habitantes 

(IC 95%: 2,23-3,84), 3,4 por 100.000 habitantes (IC 95%: 2,50-4,32) e 0,56% (IC 95%: 0,41-

0,71). Considerando apenas as mortes registradas como causa básica, a AIDS, com 923 

óbitos, está em quarto lugar entre as causas mais frequentes de óbito no grupo das doenças 

transmissíveis, atrás de infecções respiratórias agudas (4.939), doenças infecciosas intestinais 

(2.255) e Sepsis (1.962). 

A tabela 5 sumariza as características epidemiológicas predominantes dos casos e óbitos 

relacionados à AIDS. Com relação à incidência, predominaram: gênero masculino (65,45% – 

2,184/3,337), faixa etária 20-44 anos (74,48% – 2,484/3,335), raça/cor parda (73,45% – 

1,336/1,819) e residente em Aracaju (44,99% – 1,498/3,330). Os RRs foram 

significativamente superiores no gênero masculino (RR: 1.97; IC 95%: 1.46-2.67); nas faixas 

etárias 20-44 anos (RR: 16.45; IC 95%: 8.68-31.20) e 45-64 anos (RR: 12.33; IC 95%: 6.11-

24.86), quando comparadas ao grupo 0-19 anos; na raça/cor parda (RR: 2.08; IC 95%: 1.23-

3.50), quando comparada à raça/cor branca; e nos residentes em Aracaju (RR: 2.40; IC 95%: 

1.80-3.20). Padrão semelhante de características predominantes foi observado quanto à 

mortalidade: gênero masculino (71,59% – 698/975), faixa etária 20-44 anos (67,95% – 

655/964), raça/cor parda (62,25% – 442/710) e residente em Aracaju (39,17% – 376/960). O 

gênero masculino (RR: 2.62; IC 95%: 1.45-4.73); as faixas etárias 20-44 anos (RR: 30.31; IC 

95%: 5.73-160.3) e 45-64 anos (RR: 36.07; IC 95%: 6.51-199.8), quando comparadas ao 

grupo 0-19 anos; e os residentes em Aracaju (RR: 1.89; IC 95%: 1.09-3.27) apresentaram RRs 

significativamente superiores. Os RRs para raça/cor foram equivalentes (Tabela 5).  

A distribuição espacial das taxas brutas médias de incidência e mortalidade relacionadas 

à AIDS por município de residência para todo o período de estudo é apresentada na figura 15. 
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Dos 75 municípios sergipanos, 22 registraram casos novos de AIDS e 07 registraram óbitos 

em 1996, sendo que esses valores passaram para 43 e 31, respectivamente, em 2013. Nos 18 

anos de estudo, 94,6% (71/75) dos municípios reportaram pelo menos um caso e 88% (66/75) 

pelo menos um óbito. 

 

Tendências temporais 

 

As tendências temporais da incidência de AIDS (TxB, TxA1, TxA2) por meio da análise 

de regressão Joinpoint são demonstradas na figura 16. As taxas apresentaram tendências 

significativamente crescentes ao longo do período de estudo em ambos os gêneros (TxB – 

AAPC: 6.17; IC 95%: 4.6-7.8), (TxA1 – AAPC: 5.22; IC 95%: 3.6-6.8), (TxA2 – AAPC: 5.06; 

IC 95%: 3.5-6.7), no gênero masculino (TxB – AAPC: 5.60; IC 95%: 4.1-7.2), (TxA1 – 

AAPC: 4.47; IC 95%: 2.9-6.1), (TxA2 – AAPC: 4.32; IC 95%: 2.8-5.9) e também no feminino 

(TxB – AAPC: 6.6; IC 95%: 3.1-10.2), (TxA1 – AAPC: 6.0; IC 95%: 2.6-9.5), (TxA2 – 

AAPC: 5.8; IC 95%: 2.2-9.5). Com um Joinpoint em 2009, o gênero feminino apresentou 

duas tendências distintas: um crescimento significativo de 1996 a 2009 (TxB – APC: 10.57; 

IC 95%: 7.3-13.9), (TxA1 – APC: 10.04; IC 95%: 6.9-13.2), (TxA2 – APC: 9.87; IC 95%: 6.6-

13.3) e uma queda não significativa de 2009 a 2013 (TxB – APC: -5.32; IC 95%: -16.2–7.0), 

(TxA1 – APC: -6.14; IC 95%: -16.6–5.7), (TxA2 – APC: -6.36; IC 95%: -17.5–6.3). As 

tendências das taxas de incidência específicas por idade em ambos os gêneros e para cada um 

deles são mostradas na tabela 6. 

Similar às taxas de incidência, as taxas de mortalidade aumentaram significativamente 

ao longo do tempo em ambos os gêneros (TxB – AAPC: 5.77; IC 95%: 4.0-7.5), (TxA1 – 

AAPC: 5.01; IC 95%: 3.4-6.7), (TxA2 – AAPC: 4.92; IC 95%: 3.3-6.6), (RMP – AAPC: 5.60; 

IC 95%: 3.8-7.4), no gênero masculino (TxB – AAPC: 4.97; IC 95%: 2.9-7.1), (TxA1 – 

AAPC: 4.05; IC 95%: 2.0-6.2), (TxA2 – AAPC: 4.00; IC 95%: 1.9-6.1), (RMP – AAPC: 4.64; 

IC 95%: 2.4-7.0) e também no feminino (TxB – AAPC: 7.90; IC 95%: 5.0-10.9), (TxA1 – 

AAPC: 7.58; IC 95%: 4.9-10.3), (TxA2 – AAPC: 7.42; IC 95%: 4.8-10.1), (RMP – AAPC: 

7.82; IC 95%: 5.1-10.6) (Figuras 17 e 18). As taxas de mortalidade específicas por idade e as 

têm suas tendências exibidas na tabela 7 e as razões de mortalidade proporcionais na tabela 8.  
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Tabela 5 - Características epidemiológicas dos casos novos (N=3,337) e óbitos (N=976), e 

taxas médias anuais de incidência e mortalidade relacionadas à AIDS em Sergipe, 1996–

2013. 

 

Características N % IC 95% Taxas (por 100,000)b Risco Relativo IC 95% P 

Incidência 

Gênero 
 

Masculino 2,184 65.45 63.81−67.06 12.79 1.97 1.46−2.67 <0.001 

Feminino 1,153 34.55 32.94−36.19 6.49 Ref. 
  

Faixa etáriaa 
       

0−19 181 5.43 4.68−6.25 1.16 Ref. 
  

20−44 2,484 74.48 72.97−75.96 19.06 16.45 8.68−31.20 <0.001 

45−64 628 18.83 17.52−20.2 14.28 12.33 6.11−24.86 <0.001 

65+ 42 1.26 0.91−1.70 2.37 2.05 0.49−8.50 0.317 

Raça/Cora 
       

Pardo 1,336 73.45 71.35−75.47 6.30 2.08 1.23−3.50 0.005 

Branco 313 17.21 15.5−19.02 3.03 Ref. 
  

Negro 162 8.91 7.64−10.31 6.09 2.01 0,90−4.49 0.083 

Amarelo 7 0.38 0.16−0.79 2.72 0.9 0.04−21.46 0.947 

Indígena 1 0.05 0.0−0.31 0.93 0.33 0.00−1002 0.776 

Residência na Capital (Aracaju)a 
       

Sim 1,498 44.99 43.29−46.69 16.91 2.4 1.80−3.20 <0.001 

Não 1,832 55.01 53.31−56.71 7.05 Ref. 
  

Mortalidade 

Gênero
a 

       

Masculino 698 71.59 68.65−74.4 4.09 2.62 1.45−4.73 <0.001 

Feminino 277 28.41 25.6−31.35 1.56 Ref. 
  

Faixa etáriaa 
       

0−19 26 2.70 1.77−3.93 0.17 Ref. 
  

20−44 655 67.95 64.9−70.9 5.03 30.31 5.73−160.3 <0.001 

45−64 263 27.28 24.49−30.21 5.98 36.07 6.51−199.8 <0.001 

65+ 20 2.07 1.27−3.19 1.13 6.81 0.57−80.91 0.078 

Raça/Cora 
       

Pardo 442 62.25 58.57−65.83 2.09 1.28 0.60−2.72 0.518 

Branco 168 23.66 20.58−26.96 1.63 Ref. 
  

Negro 95 13.38 10.96−16.11 3.57 2.20 0.76−6.38 0.139 

Amarelo 5 0.71 0.23−1.64 1.94 1.20 0.03−51.57 0.923 

Indígena 0 0.00 
 

0.00 
   

Residência na Capital (Aracaju)a 
       

Sim 376 39.17 36.06−42.34 4.25 1.89 1.09−3.27 0.021 

Não 584 60.83 57.66−63.94 2.25 Ref. 
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IC 95%: intervalos de confiança de 95%; Ref: dados utilizados como referência. 

a Dados não disponíveis em todos os casos (Incidência − faixa etária: 02; raça/cor: 1,518; 

residência na capital: 07. Mortalidade − gênero: 01; faixa etária: 12; raça/cor: 266; residência 

na capital: 16). 

b Taxas brutas médias anuais de incidência e mortalidade (por 100,000 habitantes), calculadas 

usando o número médio de casos novos ou óbitos por AIDS como numerador, e a população 

no meio do período (ano central=2004.5) como denominador. A população por raça/cor para 

o meio do período foi calculada como sendo a média das populações por raça/cor nos censos 

de 2000 e 2010. 

Tabela 6 - Análise de regressão Joinpoints das taxas de incidência de AIDS 
específicas por idade segundo gênero e faixa etária, Sergipe, 1996–2013. 

 

APC: variação anual percentual. AAPC: variação anual percentual media. IC 95%: intervalos 

de confiança de 95%. * Estatisticamente significativo. 

 

 

 

 

 

Faixa Etária Casos 

Taxas por 100,000 

Joinpoints 

Tendências  Período Inteiro 

Tendência 

Inicial Final Período APC IC 95%  AAPC IC 95% 

Ambos os gêneros 

0−19 181 
0.26 1.24 

1 
1996−1999 76.60 -19.6; 288.1 

 

13.5 -0.2; 29.1 Estável 
1.24 1.75 1999−2013 3.23 -0.3; 6.9 

 

20−44 2,484 10.11 22.49 0 1996−2013 4.16* 2.7; 5.6 
 

4.16* 2.7; 5.6 Crescente 

45−64 628 8.38 19.93 0 1996−2013 7.62* 4.5; 10.8 
 

7.62* 4.5; 10.8 Crescente 

65+ 42 2.51 6.33 0 1996−2013 8.70* 2.7; 15.1 
 

8.70* 2.7; 15.1 Crescente 

Gênero masculino 

0−19 92 0.00 2.23 0 1996−2013 6.32* 2.0; 10.8 
 

6.32* 2.0; 10.8 Crescente 

20−44 1,610 14.53 30.56 0 1996−2013 3.56* 2.3; 4.8 
 

3.56* 2.3; 4.8 Crescente 

45−64 448 15.63 29.45 0 1996−2013 5.92* 2.4; 9.5 
 

5.92* 2.4; 9.5 Crescente 

65+ 33 5.56 11.35 0 1996−2013 7.02* 0.7; 13.8 
 

7.02* 0.7; 13.8 Crescente 

Gênero feminino 

0−19 89 0.53 1.26 0 1996−2013 3.62 -1.8; 9.3 
 

3.62 -1.8; 9.3 Estável 

20−44 874 5.97 14.68 0 1996−2013 5.04* 2.3; 7.8 
 

5.04* 2.3; 7.8 Crescente 

45−64 180 1.97 11.30 0 1996−2013 11.30* 7.1; 15.6 
 

11.30* 7.1; 15.6 Crescente 

65+ 9 0.00 2.72 0 1996−2013 4.98* 1.2; 8.9 
 

4.98* 1.2; 8.9 Crescente 
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Tabela 7 - Análise de regressão Joinpoints das taxas de mortalidade específicas por 

idade relacionadas à AIDS segundo gênero e faixa etária, Sergipe, 1996–2013. 

 

APC: variação anual percentual. AAPC: variação anual percentual media. IC 95%: intervalos 

de confiança de 95%. 

* Estatisticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa Etária Óbitos 

Taxas por 100,000 

Joinpoints 

Tendências  Período Inteiro 

Tendência 

Inicial Final Período APC IC 95%  AAPC IC 95% 

Ambos os gêneros 

0−19 26 0.26 0.13 0 1996−2013 3.71 -3.1; 10.9 
 

3.71 -3.1; 10.9 Estável 

20−44 655 3.08 5.46 0 1996−2013 4.02* 1.8; 6.3 
 

4.02* 1.8; 6.3 Crescente 

45−64 263 4.19 9.97 0 1996−2013 7.33* 4.1; 10.6 
 

7.33* 4.1; 10.6 Crescente 

65+ 20 0.00 1.58 0 1996−2013 5.34* 0.6; 10.3 
 

5.34* 0.6; 10.3 Crescente 

Gênero masculino 

0−19 12 0.26 0.00 0 1996−2013 0.74 -4.3; 6.0 
 

0.74 -4.3; 6.0 Estável 

20−44 473 5.67 7.02 0 1996−2013 2.87* 0.5; 5.3 
 

2.87* 0.5; 5.3 Crescente 

45−64 190 5.58 13.59 0 1996−2013 6.40* 2.4; 10.6 
 

6.40* 2.4; 10.6 Crescente 

65+ 16 0.00 1.89 0 1996−2013 3.06 -2.0; 8.4 
 

3.06 -2.0; 8.4 Estável 

Gênero feminino 

0−19 14 0.26 0.25 0 1996−2013 6.15 -1.2; 14.1 
 

6.15 -1.2; 14.1 Estável 

20−44 181 0.66 3.94 0 1996−2013 6.25* 2.1; 10.5 
 

6.25* 2.1; 10.5 Crescente 

45−64 73 2.96 6.68 0 1996−2013 7.80* 3.3; 12.5 
 

7.80* 3.3; 12.5 Crescente 

65+ 4 0.00 1.36 0 1996−2013 0.61 -2.0; 3.3 
 

0.61 -2.0; 3.3 Estável 
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Tabela 8 - Análise de regressão Joinpoints das razões de mortalidade proporcionais 

relacionadas à AIDS segundo gênero e faixa etária, Sergipe, 1996–2013. 

APC: variação anual percentual. AAPC: variação anual percentual media. IC 95%: intervalos 

de confiança de 95%.  * Estatisticamente significativo. 

 

Faixa Etária Óbitos 

Taxas por 100 

Joinpoints 

Tendências  Período Inteiro 

Tendência 

Inicial Final Período APC IC 95%  AAPC IC 95% 

Ambos os gêneros 

0−19 26 0.11 0.10 0 1996−2013 8.10* (0.6; 16.1) 
 

8.10* (0.6; 16.1) Crescente 

20−44 655 1.38 2.25 0 1996−2013 4.37* (2.1; 6.7) 
 

4.37* (2.1; 6.7) Crescente 

45−64 263 0.54 1.34 0 1996−2013 7.80* (4.4; 11.3) 
 

7.80* (4.4; 11.3) Crescente 

65+ 20 0.00 0.03 0 1996−2013 5.17* (0.6; 10.0) 
 

5.17* (0.6; 10.0) Crescente 

Gênero masculino 

0−19 12 0.10 0.00 0 1996−2013 4.35 (-1.6; 10.7) 
 

4.35 (-1.6; 10.7) Estável 

20−44 473 
1.68 3.20 

1 
1996−2009 6.15* (3.1; 9.2) 

 

1.4 (-2.8; 5.7) Estável 
3.20 1.82 2009−2013 -12.77 (-26.6; 3.7) 

 

45−64 190 0.57 1.39 0 1996−2013 6.60* (2.4; 10.6) 
 

6.60* (2.4; 10.6) Crescente 

65+ 16 0.00 0.03 0 1996−2013 2.66 (-2.3; 7.9) 
 

2.66 (-2.3; 7.9) Estável 

Gênero feminino 

0−19 14 0.14 0.28 0 1996−2013 11.34* (3.1; 20.2) 
 

11.34* (3.1; 20.2) Crescente 

20−44 181 0.57 3.78 0 1996−2013 7.60* (3.5; 11.8) 
 

7.60* (3.5; 11.8) Crescente 

45−64 73 0.49 1.24 0 1996−2013 8.53* (4.0; 13.3) 
 

8.53* (4.0; 13.3) Crescente 

65+ 4 0.00 0.03 0 1996−2013 0.81 (-1.7; 3.4) 
 

0.81 (-1.7; 3.4) Estável 
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Figura 15 - Distribuição espacial das taxas brutas médias de incidência (A) e mortalidade (B) relacionada à AIDS (por 100,000 

habitantes) por município de residência, Sergipe, 1996–2013. 
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Figura 16 - Tendências das taxas bruta (A) e padronizada por idade [população mundial (B) e população brasileira (C)] da 
incidência por AIDS em Sergipe, 1996–2013. 

 

 

* Estatisticamente significativo; a IC 95%: 4.6-7.8; b IC 95%: 4.1-7.2; c IC 95%: 3.1-10.2; d IC 95%: 3.6-6.8; e IC 95%: 2.9-6.1; f IC 95%: 2.6-9.5; 

g IC 95%: 3.5-6.7; h IC 95%: 2.8-5.9; i IC 95%: 2.2-9.5. 
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Figura 17 - Tendências das taxas bruta (A) e padronizada por idade [população mundial (B) e população brasileira (C)] da 
mortalidade relacionada à AIDS em Sergipe, 1996–2013. 

 

 

* Estatisticamente significativo; a IC 95%: 4.0-7.5; b IC 95%: 2.9-7.1; c IC 95%: 5.0-10.9; d IC 95%: 3.4-6.7; e IC 95%: 2.0-6.2; f IC 95%: 4.9-

10.3; g IC 95%: 3.3-6.6; h IC 95%: 1.9-6.1; i IC 95%: 4.8-10.1. 
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Figura 18 - Tendências da razão de mortalidade proporcional relacionada à AIDS em Sergipe, 1996–2013. 

 

* Estatisticamente significativo; a IC 95%: 3.8-7.4; b IC 95%: 2.4-7.0; c IC 95%: 5.1-10.6. 
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5.4 Tuberculose 

 

De 1980-2013, houve 1.190 óbitos, tendo como causa básica tuberculose, no estado de 

Sergipe, sendo 817 (68,66%) no gênero masculino e 373 (31,34%) no feminino (Tabela 1).  

No gênero masculino, a faixa etária com maior mortalidade foi a de 45-64 anos com 300 

óbitos (36,7%), seguida por 20-44 anos com 263 óbitos (32,25%), acima de 65 anos com 235 

óbitos (28,76%) e de 0-19 anos com 19 óbitos (2,29%). No gênero feminino, a faixa etária 

com maior número de mortes foi de 20 a 44 anos com 133 óbitos (35,65%), seguida por acima 

de 65 anos com 118 (31,64%), entre 45-64 anos com 109 (29,22%) e de 0-19 anos com 13  

(3,02%).  

              Na taxa bruta de mortalidade para o gênero masculino a análise apresentou 1 JP, 

correspondente ao ano de 1988, com 2 segmentos na tendência, o primeiro de 1980-1988 com 

decréscimo (APC de – 8,6% com IC 95% de -14,1% a -2,7%), e estável de 1988-2013 (APC 

de 1,0% (IC 95% de -0,1% a 2,1%); (Figura 19). Em relação ao gênero feminino a taxa bruta 

de mortalidade apresentou 1 JP, correspondente ao ano de 1984, com 2 segmentos de 

tendência, o primeiro de 1980-1984 com decréscimo (APC de - 23,8% com IC 95% de -

37,0% a -7,9%), e um decréscimo de 1984-2013 (APC de -1,8% com IC 95% de -3,0% a -

0,6%); (Figura 20).  A taxa ajustada de mortalidade para o gênero masculino também 

apresentou 1 JP, correspondente ao ano de 1988, com 2 segmentos na tendência, o primeiro 

de 1980-1988 com decréscimo (APC de – 9,7% com IC 95% de -16,0% a -2,9%), e estável de 

1988-2013 (APC de -0,1% com IC 95% de -1,4% a 1,2%); (Figura 21). Para o gênero 

feminino a taxa ajustada de mortalidade também apresentou 1 JP, correspondente ao ano de 

1984, com 2 segmentos na tendência, o primeiro de 1980-1984 com decréscimo (APC de – 

24,8% com IC 95% de -36,7% a -10,5%), e o segundo com decréscimo de 1984-2013 (APC 

de -2,8% com IC 95% de -3,9% a -1,7%); (Figura 22). A análise de mortalidade por 

tuberculose, por meio do JP, por faixa etária e gênero encontra-se na Tabela 9, onde mostra 

dados de decréscimo nas faixas etárias de 20-44, 45-64 e mais de 65 anos no gênero feminino, 

decréscimo nas faixas etárias de 45-64 e mais de 65 anos no gênero masculino e estável na 

faixa etária de 0-19 no gênero feminino e nas faixas etárias de 0-19 e de 20-44 no gênero 

masculino. 
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Figura 19 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero masculino por tuberculose, 

no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 Variação anual percentual (APC) 

 

Figura 20 – Taxa bruta de mortalidade (CR)  para o gênero feminino por tuberculose, 

no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 Variação anual percentual (APC) 
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Figura 21 – Taxa ajustada de mortalidade (ASR) para o gênero masculino por 

tuberculose, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 Variação anual percentual (APC) 

  

 

Figura 22 – Taxa ajustada de mortalidade (ASR) para o gênero feminino por 

tuberculose, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 Variação anual percentual (APC) 
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Tabela 9. Análise de Joinpoints de mortalidade, por faixa estaria e gênero por 

tuberculose, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

Masculino Feminino 

Grupos etários 

(anos) 

JP APC IC95% JP APC IC95% 

0-19 0 -1,0 -2,4; 0,5 0 -1,0 -1,9; -0,2 

20-44 4 -8,5* -11,8; -5,0 

0 -5,9* -7,7; -4,1 

37,5 -42,1; 226,4 

-23,4 -50,7; 19,1 

22,9 -5,8; 60,2 

-9,8 -19,7; 1,2 

45-64 0 -1.8* -3,1; -0,5 0 -3,1* -4,8; -1,4 

65+ 0 -3,4* -5,6; -1,1 0 -3,3* -5,3; -1,4 

*Estatisticamente significante 

Variação anual percentual (APC) 

 

 

5.5 Sepsis 

De 1980-2013, houve 15.622 óbitos por sepsis, no estado de Sergipe, sendo 7.840 

(50,19%) no gênero masculino e 7.782 (49,81%) no feminino (Tabela 1).  No gênero 

masculino, a faixa etária com maior mortalidade foi acima de 65 anos com 3.807 óbitos 

(48,56%), seguida por 45-64 anos com 1.720 (21,95%), 0-19 anos com 1.299 (16,57%) e de 

20-44 anos com 911 (11,62%). No gênero masculino 1,3% (103) dos óbitos foram registrados 

com idade ignorada. No gênero feminino a faixa etária com maior mortalidade foi acima de 

65 anos com 4.635 óbitos (59,56%), seguida por 45-64 anos com 1.324 (17,01%), 0-19 anos 

com 1.016 (13,06%) e de 20-44 anos com 721 (9,26%). Do total de óbitos no gênero 

feminino; 86 (1,11%) foram registrados com idade ignorada. 

 Na taxa bruta de mortalidade para o gênero masculino a análise apresentou 1 JP, com 

2 segmentos: crescimento significativo nos períodos de 1980-2011 (APC de 10,8% com IC 

95% de 8,8% a 12,8%) e de 2011-2013 (APC de 183,8% com IC 95% de 93,0% a 317,4%) 

(Figura 23). Em relação ao gênero feminino a taxa bruta de mortalidade apresentou 2 JP, com 

3 segmentos: crescimento significativo no período de 1980-1997 (APC de 9,2% com IC 95% 

de 4,7% a 14,0%), estável no período de 1997-2000 (APC de 48,3% com IC 95% de -19,6% a 

173,4%) e crescimento significativo no período de 2000-2013 (APC de 8,5% com IC 95% de 

6,9% a 10,1%) (Figura 24). A taxa ajustada de mortalidade para o gênero masculino não 
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apresentou JP, e a tendência foi de crescimento no período de 1980-2013 (APC de 11,7% com 

IC 95% de 9,2% a 14,3%). (Figura 25). Em relação ao gênero feminino a taxa ajustada de 

mortalidade apresentou 2 JP, com 3 segmentos: estável nos períodos de 1980-1996 (APC de 

4,7% com IC 95% de -0,2% a -9,7%), e de 1996-1999 (APC de 69,7% com IC 95% de -

20,7% a 263,0%) e crescimento significativo no período de 1999-2013 (APC de 7,1% com IC 

95% de 5,7% a 8,5%) (Figura 26). A análise de mortalidade por sepsis, por meio do JP, por 

faixa etária e gênero encontra-se na Tabela 10, onde mostra em geral dados de crescimento 

em todas as faixas etárias em ambos os gêneros, exceto na faixa etária de 20-44 anos no 

gênero feminino. Na análise do AAPC encontramos crescimento significativo nas taxas brutas 

e ajustadas, em ambos os gêneros. 

 

Figura 23 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero masculino por sepsis, no 

período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 Variação anual percentual (APC) 
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Figura 24 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero feminino por sepsis, no 

período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

Variação anual percentual (APC) 

 

 

Figura 25 – Taxa ajustada de mortalidade (ASR) para o gênero masculino por sepsis, no 

período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 
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Figura 26 – Taxa ajustada de mortalidade (ASR) para o gênero feminino por sepsis, no 

período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 
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Tabela 10. Análise de regressão Joinpoints de mortalidade, por faixa estaria e gênero 

por sepsis, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

Faíxa  

etária 

JP Tendência        Tendência 

Período APC IC95% 

Gênero masculino 

0-19 1 1980 - 2000 17,7* 12,8; 22,7 crescimento 
2000 - 2013 -5,1* -8,9; - 1,2 

20-44 5 

1980 - 1983 -45,6 -83,8; 82,3 

estável 

1983 - 1989 57,8 -2,9; 156,4 

1989 - 1995 -24,7 -44,3; 1,9 

1995 - 1999 89,3* 16,3; 208,2 

1999 - 2009 -0,7 -5,0; 3,8 

2009 - 2013 14,6* 2,1; 28,5 

45-64 2 
1980 - 1996 4.0 -6.5; 15.6 

estável 1996 - 1999 72.0 -60.8; 654.8 

1999 - 2013 7.7* 5.4; 10.1 

65+ 3 

1980 - 1989 77,1* 26,4; 148,2 

estável 
1989 - 1992 -56,6 -96,5; 433,1 

1992 - 1999 58,8* 12,1; 124,9 

1999 - 2013 13,0* 10,5; 15,6 
Gênero feminino 

0-19 

 
3 

1980 - 1997 9,5* 4,4: 14,9 

crescimento 
1997 - 2000 52,1 -21,2: 193,6 

2000 - 2006 -9,4 -18,5: 0,7 

2006 - 2013 4,9 -2,5; 13,0 

20-44 2 
1980 - 1997 0,9 -4,9; 7,0 

estável 1997 - 2000 59,9 -45,5; 368,8 

2000 - 2013 0,9 -2,0; 3,9 

   45-64 2 
1980 - 1996 5,0 -4,8; 17,7 

estável 1996 - 1999 70,3 -50,0; 480,1 

1999 - 2013 7,1* 5,0; 9,4 
65+ 0 1980-2013 8.2* 6.0; 10.3 crescimento 

 

* significância estatística 

 

 

5.6 Gastroenterite (infecções intestinais e diarreia) 

 

               De 1980-2013, houve 8.928 óbitos por gastroenterite (este cálculo foi realizado por 

meio da soma dos óbitos por infecções intestinais virais, diarreia e gastroenterite de origem 

infecciosa presumível), no estado de Sergipe, sendo 4.972 (55,69%) no gênero masculino e 

3.956 (44,31%) no feminino (Tabela 1).  No gênero masculino, a faixa etária com maior 
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mortalidade foi de 0-19 anos com 4.167 óbitos (83,80%), seguida de mais de 65 anos com 

521 (10,47%), 45-64 anos com (3,41%) e de 20-44 anos com 115 (2,32%). No gênero 

feminino a faixa etária com maior mortalidade foi acima de 0-19 anos com 3.200 óbitos 

(80,89%), seguida de mais de 65 anos com 564 (14,25%), 45-64 anos com 133 (3,36%) e de 

20-44 anos com 59 (1,50%).  

                 Na taxa bruta de mortalidade para o gênero masculino a análise apresentou 1 JP, 

correspondente ao ano de 1994, com 2 segmentos na tendência, o primeiro de 1980-1994 com 

decréscimo (APC de - 6,3% com IC 95% de -8,9% a -3,7%), e decréscimo de 1994-2013 

(APC de - 12,6% (IC 95% de -15,0% a -10,2%); (Figura 27). Em relação ao gênero feminino 

a taxa bruta de mortalidade não apresentou JP, e a tendência foi de decréscimo no período de 

1980-2013 com (APC de - 8,2% com IC 95% de -9,0% a -7,3%) (Figura 28).  A taxa ajustada 

de mortalidade para o gênero masculino também apresentou 1 JP, correspondente ao ano de 

1984, com 2 segmentos na tendência, o primeiro estável de 1980-1984 (APC de 5,3% com IC 

95% de -9,4% a 22,4%), e o segundo com decréscimo de 1984-2013 (APC de -9,7% com IC 

95% de -10,9% a -8,5%); (Figura 29). Para o gênero feminino a taxa ajustada de mortalidade 

também apresentou 1 JP, correspondente ao ano de 1982, com 2 segmentos na tendência, o 

primeiro estável de 1980-1982 (APC de 15,5% com IC 95% de -27,7% a 84,3%), e o segundo 

com decréscimo de 1982-2013 (APC de -7,9% com IC 95% de -8,8% a -7,0%); (Figura 30). 

A análise de mortalidade por gastroenterite, por meio do JP, por faixa etária e gênero 

encontra-se na Tabela 11, que mostra dados de decréscimo nas faixas etárias de 20-44, 45-64 

e mais de 65 anos em ambos os gêneros, e decréscimo com significância estatística na faixa 

etária de 0-19 anos em ambos os gêneros. 
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Figura 27 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero masculino por 

gastroenterite, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

 

Variação anual percentual (APC) 

 

 

Figura 28 – Taxa bruta de mortalidade (CR) para o gênero feminino por gastroenterite, 

no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 
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Figura 29 – Taxa ajustada de mortalidade (ASR) para o gênero masculino por 

gastroenterite, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

Variação anual percentual (APC) 

 

 

Figura 30 – Taxa ajustada de mortalidade (ASR) para o gênero feminino por 

gastroenterite, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

 

Variação anual percentual (APC) 

 



64 

 

 

Tabela 11. Análise de Joinpoint de mortalidade, por faixa estaria e gênero por 

gastroenterite, no período de 1980-2013, no Estado de Sergipe. 

Masculino Feminino 

Grupos etários 

(anos) 

JP APC IC95% JP APC IC95% 

0-19 1 14,1 -8,6; 42,5 1 8,9 -10,3; 32,1 

-10,6* -11,9; -9,4 -10,5* -9,4; -18,5 

20-44 0 -1,7 -3,8;  0,4 0 -1,5 -3,5;  0,6 

45-64 0 10.9* -3,5;  1,1 0 -1,1 -3,1;  1,0 

65+ 0 15,0* -1,8;  0,7 0 -0,4 -1,6;  0,7 

*Estatisticamente significante 

Variação anual percentual (APC) 

 

 

6. Discussão 

                 O cálculo de tendências das taxas de mortalidade específicas, no período de 1980-

2013, por doenças infecciosas segundo o gênero e faixa etária foi obtido, por meio do 

Joinpoint regression program, que apresentou em sua análise global decréscimo na faixa 

etária de 0-19 anos, em ambos os gêneros; estabilidade nas faixas etárias de 20-44 anos em 

ambos os gêneros e de 45-64 anos no gênero masculino; e crescimento na faixa etária de 45-

64 anos no gênero feminino e na faixa etária com mais de 65 anos em ambos os gêneros. 

Importante salientar que esta análise é global, e não reflete a tendência da mortalidade por 

doenças isoladas, que serão discutidas caso a caso. 

                  As taxas brutas e ajustadas de mortalidade encontradas no estudo tornam-se 

difíceis de comparação nacional, pelo ineditismo do tipo deste estudo no Brasil, pois a 

maioria dos estudos brasileiros apresentam dados com taxas padronizadas de mortalidade e 

mortalidade proporcional (4, 6, 57) das décadas de 80 e 90 e anteriores, ou estudos por doenças 

isoladas.  Comparação das taxas de mortalidade com a Espanha (57) e outros países da Europa 

mostra resultados diferentes na mortalidade geral por doenças infecciosas, entretanto em 

decorrência de diversos aspectos a serem considerados, tais como desenvolvimento politico, 

econômico e cultural, torna-se complexo comparações simplificadas, porque dados 

padronizados não estão disponíveis ou se referem a diferentes períodos. De maneira geral as 

taxas de mortalidade apresentadas no estado de Sergipe seguem um padrão de redução a partir 

da década de 90, similar ao estudo espanhol e americano (57,111), entretanto, ocorreu uma 

interrupção nessa redução, em decorrência de doenças especificas (Sepsis, Esquistossomose e 
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Doença de Chagas) apresentarem taxas crescentes de mortalidade. Outro aspecto a ser 

considerado é o surgimento da AIDS que atualmente continua com incidência e mortalidade 

crescente em Sergipe. As doenças infecciosas apresentaram decréscimo importante da década 

de 30 (6) até o ano de 2004 (MS, 2004), nas capitais dos estados brasileiros, entretanto em 

Sergipe faz-se necessário uma análise com taxas específicas de mortalidade por determinadas 

doenças, que apresentamos a seguir. 

                 Com uma taxa bruta de 2,2 mortes por 100.000 habitantes, taxa ajustada de 2,9 

mortes por 100.000 habitantes, além de mortalidade proporcional de 0,41%, observamos que 

as DTN constituem um problema real e preocupante em nosso estado. O número de mortes no 

período analisado foi de 1203 mortes, sendo estas doenças a causa básica da morte, não 

levando em consideração outras causas de mortes, onde as DTN atuaram como coadjuvantes; 

o que pode subestimar as taxas de mortalidade observadas durante a pesquisa. Até 1995 a 

tendência da mortalidade por DTN era decrescente, mas depois desse período apresentou uma 

tendência de estabilidade.  Analisamos mais detalhadamente as três principais detentoras dos 

números de mortes apresentados: Esquistossomose, Doença de Chagas e Leishmaniose.  

                  A esquistossomose foi responsável por 654 mortes no período, com uma média de 

1,2 mortes por 100.000 habitantes e mortalidade proporcional de 0,22%.  Assim como em 

outro estudo (68), observou-se uma taxa maior de mortalidade em idades mais avançadas e isto 

pode ser explicado pelo caráter crônico da doença, bem como pela sua associação com 

comorbidades em idosos, levando a formas mais graves (69). As taxas menores em faixas 

etárias mais jovens refletem o direcionamento dos programas de controle e tratamento para 

crianças e adolescentes (70). A despeito dos programas de prevenção e tratamento, a 

esquistossomose apresentou nos últimos anos, uma tendência crescente de mortalidade, fato 

que preocupa e revela a necessidade de ações prioritárias no sentido de vigilância em relação 

à doença e investigação de fatores que estão corroborando com a mortalidade, levando em 

consideração que Sergipe permanece como área endêmica (71).  

                 A doença de Chagas causou 211 mortes no período, com média de 0,4 mortes por 

100.000 habitantes e taxa de MP de 0,07%. Observamos que o número de mortes é 

consideravelmente maior na população acima de 40 anos, o que mostra que infecções 

provavelmente adquiridas no passado ainda refletem para este grupo populacional (72), visto 

que infecções agudas não desempenham um papel significativo em relação à mortalidade em 

todo o Brasil. Sabendo-se da natureza crônica desta patologia e do aumento na expectativa de 

vida da população, pode-se supor que a mortalidade permaneça elevada nos próximos anos 

(73). Há importantes diferenças regionais em relação à mortalidade, e isso pode ser explicado 
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pela eficiência dos programas de controle da doença e erradicação de vetores (74), fato este que 

não ocorre em Sergipe, onde o vetor da doença não está erradicado.  A tendência de 

mortalidade em Sergipe é crescente e supõe-se que a mortalidade por Chagas em grande parte 

da região Nordeste e Norte permanecerá como um importante problema de saúde nos 

próximos anos (75,76) e como um grande desafio para os gestores.  

                 As leishmanioses foram responsáveis por 142 mortes no período, com uma taxa 

média de 0,3 mortes por 100.000 habitantes e uma mortalidade proporcional de 0,05%. O 

maior número de mortes ocorreu na faixa etária de 0 a 19 anos e foi reduzindo-se a 11 mortes 

na faixa acima de 60 anos, mas isso pode refletir uma subnotificação no número mortes de 

pacientes idosos por leishmanioses, pois o diagnóstico está mais direcionado para faixas 

etárias mais jovens, elevando o número de notificações das mortes causadas por essa doença. 

Este número maior em crianças pode refletir o maior contato com vetores e hospedeiros, 

imunidade imatura e deficiências nutricionais (77).  Estudos concluem que a alta letalidade 

ainda causada pelas leishmanioses ocorre, além de outros fatores, à escassez de estudo sobre a 

eficácia dos medicamentos disponíveis no mercado (78). Em Sergipe, a tendência de 

mortalidade é estável, a despeito dos programas de controle da doença, do vetor e do 

hospedeiro, deixando clara a necessidade de priorizar ações no campo da vigilância da 

transmissão da doença, bem como focar na maior cobertura terapêutica possível para os casos. 

                 Nossos achados evidenciam tendências crescentes da incidência e da mortalidade 

relacionadas à AIDS em Sergipe mesmo após a introdução da HAART, de forma global, em 

ambos os gêneros e nas principais faixas etárias. A metodologia Joinpoint é considerada 

adequada para a análise de tendências de mortalidade por doenças infecciosas como a malária, 

a tuberculose e o HIV/AIDS (79). Além disso, o relacionamento das bases de dados feito pelo 

Ministério da Saúde e a inclusão das causas múltiplas de morte nesse estudo diminuíram a 

subestimação dos casos novos e dos óbitos (27,80), permitindo descrever com maior 

confiabilidade a magnitude e as tendências temporais da incidência e da mortalidade 

relacionadas à AIDS em Sergipe. 

                  As tendências crescentes encontradas nos nossos resultados diferem da 

estabilização da incidência e do declínio da mortalidade por AIDS à nível nacional, mas são 

consoantes com as apresentadas para as regiões Norte e Nordeste nos últimos dez anos (27). 

Tendências semelhantes também foram encontradas em um recente estudo no estado do 

Amazonas (81). Essas variações regionais refletem o acesso diferenciado aos cuidados de 

saúde, mesmo em um ambiente no qual a HAART é ofertada sem nenhum custo para os 

pacientes. Na análise das tendências por gênero, as taxas brasileiras da incidência de AIDS 
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são crescentes no masculino, mas decrescentes no feminino, enquanto que as taxas de 

mortalidade são estáveis no masculino, e crescentes no feminino (27), diferindo parcialmente 

dos nossos achados de tendências de crescimento de ambas as taxas nos dois os gêneros. É 

interessante observar uma APC negativa estatisticamente não significativa nas taxas de 

incidência do gênero feminino a partir de 2009, mas que pode se tornar significativa ao longo 

dos próximos anos e coincidir com o padrão brasileiro. 

                O perfil epidemiológico da incidência e da mortalidade neste estudo é similar ao 

nacional, com frequências relativas mais altas no gênero masculino, nos adultos jovens e nos 

moradores de grandes centros urbanos. Apenas o quesito raça/cor apresentou divergências: 

em Sergipe, houve maior número de casos novos e óbitos nos indivíduos pardos, enquanto 

que, no Brasil, maior número foi encontrado na raça branca. No entanto, o cenário nacional 

revela um aumento significativo na proporção de casos entre os autodeclarados como pardos e 

uma queda significativa na proporção de brancos (27). Apesar de apresentarmos uma maior 

frequência relativa de casos novos e óbitos relacionados à AIDS nos residentes da capital do 

estado (Aracaju), também encontramos uma propagação da epidemia para o seu interior, um 

processo já relatado anteriormente e conhecido como interiorização da epidemia (45,82).  

                  Na busca de explicações para os nossos achados de tendências de crescimento da 

incidência e da mortalidade relacionadas à AIDS em Sergipe, levantamos as seguintes 

possibilidades: a) a apresentação tardia de uma fração substancial de pacientes (42); b) a 

heterogeneidade da rede brasileira de serviços de saúde no campo de cuidados do HIV/AIDS 

(43), levando a uma falta de apoio ao paciente soropositivo; c) os problemas inerentes à 

HAART, tais como a baixa adesão, o aumento da complexidade e dos custos de fornecimento 

dos medicamentos antirretrovirais (83), o crescimento progressivo, mesmo que moderado, de 

resistência secundária (84) e o desafio permanente dos efeitos colaterais desses medicamentos, 

como a lipodistrofia e as síndromes metabólicas (85); d) a manutenção de comportamentos 

sexuais de risco por parte da população em geral (86) e também das PVHA (87); e, por fim, mas 

não menos importante, e) o estigma e a discriminação aos portadores de HIV/AIDS (88). 

                A apresentação tardia ao campo de cuidados do HIV/AIDS de uma parcela 

substancial de PVHA pode ocorrer tanto no momento do diagnóstico, de modo que as pessoas 

que permanecem inconscientes de seu status HIV positivo contribuem para a continuidade da 

epidemia (31,33), como no momento do tratamento, já que há uma proporção de pessoas cientes 

do seu status, mas que não conseguiram alcançar os cuidados quando diagnosticadas pela 

primeira vez (88).  No Brasil, apesar de existir uma tendência de diminuição do diagnóstico 

tardio desde 2008, em torno de 26% dos indivíduos infectados pelo HIV ainda chegaram aos 
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serviços de saúde em 2014 com CD4 inferior a 200 células por mm3. Sergipe, com uma média 

do primeiro CD4+ de 266 (de 2009 a 2013), apresentou um percentual ainda maior: em torno 

de 29% (27). Além disso, em um recente estudo de coorte de base populacional em quatro das 

cinco regiões brasileiras de 2003 a 2010, a proporção de pacientes com apresentação tardia no 

momento do tratamento (CD4+ < 200 células/mm3) foi de 53,4 % (89). Algumas razões para o 

acesso tardio ao campo de cuidados do HIV/AIDS descritas na literatura foram relacionadas à 

não aceitação do diagnóstico, à recusa de tratamento e à incapacidade física (90). 

               A não adesão à HAART pode resultar em falência virológica e em progressão para a 

AIDS. Alguns fatores associados a essa não adesão, a exemplo da idade jovem, do baixo nível 

de escolaridade, do desemprego, do alcoolismo e do uso de drogas ilícitas, representam um 

grave problema socioeconômico, principalmente em localidades de rendas média e baixa 

(91,92). Além da não adesão, a multirresistência e a toxicidade das drogas antirretrovirais 

continuam a ser grandes barreiras à eficácia da HAART a longo prazo (93, 94), o que podem 

justificar o baixo impacto da terapia antirretroviral na morbimortalidade relacionada à AIDS 

em Sergipe. Os comportamentos sexuais de risco também são possíveis fatores contribuintes 

para as tendências crescentes da epidemia no estado. O uso do preservativo na última relação 

sexual é relatado por pouco mais de um terço da população brasileira (86), e, mesmo entre as 

PVHA, pelo menos um terço continua a ter relações sexuais sem preservativo (87). 

                 É interessante pontuar que o padrão de mortalidade entre as PVHA mudou desde a 

introdução da HAART (95). No início da epidemia, as causas de morte mais registradas no 

atestado de óbito eram as doenças infecciosas oportunistas (tuberculose, candidíase e outras 

micoses, toxoplasmose, pneumonia e outras doenças do aparelho respiratório) e as neoplasias 

relacionadas ao HIV (96). Atualmente, esse padrão é mais diversificado, incluindo doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias não relacionadas ao HIV, doenças hepáticas e 

doenças renais agudas e crônicas (97,98). No Brasil, tem-se observado um aumento da 

frequência de causas de morte não relacionadas à AIDS entre indivíduos infectados pelo HIV 

(97,99). Essa mudança do padrão de mortalidade revela a necessidade de revisão do atual 

modelo de cuidados do HIV/AIDS, em que uma melhor estrutura multidisciplinar de cuidados 

se faz mandatória, principalmente em localidades nas quais a epidemia se encontra em 

expansão. 

                 No âmbito da revisão do modelo atual de cuidados, vigilância e prevenção são 

essenciais para a intervenção da doença. Até 2013, com exceção das gestantes e das crianças 

expostas ao HIV, eram notificados no Brasil apenas os pacientes com infecção pelo vírus que 

preenchiam os critérios de definição de casos de AIDS (100), de modo que não há estatísticas 
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oficiais sobre a incidência do HIV. A partir de 2014, seguindo as recomendações da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a vigilância brasileira do HIV/AIDS passa a 

ser realizada por meio do monitoramento longitudinal dos casos, especificamente em três 

momentos: na notificação da infecção pelo HIV, na evolução para doença avançada (AIDS) e 

no momento do óbito. Espera-se, com essa medida, intensificar a notificação dos casos com o 

propósito de melhor caracterizar as populações com fatores de risco e os indivíduos recém-

infectados, além de subsidiar intervenções eficazes em prevenir a transmissão do vírus e 

reduzir a morbimortalidade pelo agravo (27). 

                 Na esfera da prevenção, além de estratégias como a profilaxia pré-exposição 

(PrEP), já adotada anteriormente e com eficácia garantida se associada a outras intervenções 

(101), principalmente entre os grupos de alto risco, como os homens que fazem sexo com 

homens (102), evidências recentes sugerem que a utilização imediata da HAART mantém a 

contagem de células CD4+ e a sua funcionalidade, limita o tamanho do reservatório de HIV e 

reduz o risco de transmissão viral (103) . Chamada de “tratamento como prevenção” (TasP), 

essa estratégia, adotada pelo Brasil no final de 2013, tem sido reconhecida como uma das 

mais importantes medidas de saúde pública para o controle da epidemia de HIV/AIDS (33, 

104,105). Ela visa tornar viável o compromisso brasileiro com a meta 90/90/90 até 2020: 90% 

dos soropositivos conhecendo seu status sorológico; 90% dos diagnosticados seguindo o 

tratamento; e, dentre os tratados, 90% com carga viral indetectável (27). 

              Nossos resultados têm implicações importantes para o planejamento dos serviços de 

saúde em Sergipe. Mesmo com a implementação do TasP, ainda é necessário intensificar as 

ações de diagnóstico, sobretudo nas populações vulneráveis (27), pois o diagnóstico oportuno 

da infecção pelo HIV é considerado um dos pontos fundamentais para o sucesso dessa 

estratégia (106). Também é preponderante garantir o seguimento clínico e a adesão ao 

tratamento de forma sustentável ao longo do tempo. A testagem do HIV, somada à ligação 

dos cuidados e ao início precoce da HAART, são considerados atualmente a pedra angular da 

luta contra o HIV/AIDS (107). Além do mais, as ações estruturais de redução do estigma e da 

discriminação, aliadas à inserção social, se atuantes, farão com que as taxas de incidência e de 

mortalidade sejam controladas nos grupos mais vulneráveis (108). Nesse contexto, é necessário 

um esforço conjunto da sociedade e governo para garantir que o benefício da HAART na 

incidência e mortalidade relacionadas à AIDS seja sentido em Sergipe. 

                 Nosso estudo é passível de limitações. Embora nossos achados sejam obtidos a 

partir de dados oficiais, os dados secundários de incidência e de mortalidade podem 

apresentar inconsistências na cobertura, completude e qualidade da informação. A 
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subestimação do número de casos novos e óbitos relacionados à AIDS podem ter ocorrido, 

apesar dos progressos alcançados nas bases de dados do SIM e do SINAN durante o período 

de estudo. Reduzimos este viés ao analisarmos a incidência por meio do relacionamento das 

bases de dados e ao analisarmos a mortalidade através das múltiplas causas de morte. Outra 

possível limitação do estudo foi a utilização de diferentes definições de casos de AIDS ao 

longo do tempo (100). Não podemos descartar que o número crescente de casos novos e óbitos 

também pode estar relacionado a um aumento ou melhoria na notificação, assim como a 

melhoria do acesso aos serviços de saúde. A variável raça/cor apresentou uma proporção 

considerável de dados em branco, o que limita a validade e a confiabilidade deste resultado. 

Por fim, é importante salientar que as diferentes limitações apresentadas aqui são relativas e 

não invalidam os resultados apresentados.         

      A tuberculose como causa básica de óbito, no estado de Sergipe, no período de 

1980-2013 foi responsável por 1.190 óbitos, sendo 817 (68,66%) no gênero masculino e 373 

(31,34%) no feminino. No gênero masculino, a faixa etária com maior mortalidade foi a de 

45-64 anos, e entre o feminino, a faixa etária com maior número de mortes foi de 20 a 44 anos 

(35,63%), o que denota uma perda populacional em fase produtiva. A taxa bruta de 

mortalidade para o gênero masculino apresentou tendência a decréscimo (APC de – 8,6% com 

IC 95% de -14,1% a -2,7%) no período de 1980-1988. A seguir apresentou-se estável até o 

ano de 2013 (APC de 1,0% (IC 95% de -0,1% a 2,1%). Em relação ao gênero feminino a taxa 

bruta de mortalidade apresentou comportamento semelhante à taxa bruta de mortalidade para 

ambos os gêneros. Os dados do estudo são semelhantes aos observados na literatura que 

mostram redução da taxa de mortalidade (48-,50). 

                 Embora tenha havido esses avanços, a persistência da tuberculose como 

preocupação sanitária internacional, ocorre devido ao descuido no controle pelos governos, 

aos programas de controle mal administrados, à pobreza, ao crescimento da população e da 

migração, a coinfecção com o HIV e ao surgimento de cepas multidroga-resistentes (49-50). A 

tuberculose, importante causa de óbito desde o século passado, ainda se destaca entre as mais 

expressivas, tendo inclusive, apresentado tendência de aumento no período de 1986 a 1996, 

no Estado de São Paulo (54), e mantendo-se como importante causa de mortalidade por 

doenças infecciosas no Estado de Sergipe no período de 1980-2013. Os níveis elevados de 

mortalidade por essa doença não são aceitáveis em face da existência de tratamento eficaz, da 

boa cobertura de serviços de saúde no município e do acesso universal e gratuito ao 

diagnóstico e tratamento (54). 
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              A sepsis apresentou o maior número de óbitos por doenças infecciosas no Estado de 

Sergipe, neste estudo, seguido pelas gastroenterites, tuberculose e AIDS. No período de 1980-

2013, houve 15.622 óbitos por sepsis, sendo 7.840 (50,19%) no gênero masculino e 7.782 

(49,81%) no feminino. A mortalidade foi mais expressiva, em ambos os gêneros na população 

com mais de 65 anos. A sepsis relaciona-se a fatores predisponentes à infecção, atingindo 

grupos etários mais frágeis do ponto de vista imunológico. O que corrobora com este estudo, 

onde a população mais atingida foi a dos idosos. Presume-se que a Sepsis apresenta 

características epidemiológicas semelhantes às doenças infecciosas intestinais e à tuberculose. 

O uso indiscriminado da antibióticos, a epidemia de AIDS, pobreza e fome, a incapacidade 

dos serviços de saúde de apresentarem um atendimento adequado e de acompanharem os 

pacientes são fatores fortemente relacionados ao aumento do número de óbitos por sepsis (6).  

                 Resultados diferentes dos nossos são apresentados em estudo em São Paulo (54), 

onde a sepsis não aparece como principal causa de morte por doenças infecciosas. Analisando 

a diferenças de resultados pode ser atribuído as condições de saúde que diferem entre cidades 

e regiões.  

                 Resultado semelhante ao deste estudo foi apresentado em 2004 (51); onde a sepsis 

foi das principais causas a apresentar aumento nos seus níveis de mortalidade em todo o 

período, para ambos os gêneros. Quando se analisa seu comportamento por faixa etária 

observa-se um aumento de sua importância relativa à medida que aumenta a idade. 

                  As gastroenterites aparecem como a segunda causa de morte por doenças 

infecciosas em Sergipe no período de 1980-2013, com 8.928 óbitos, sendo 4.972 (55,69%) no 

gênero masculino e 3.956 (44,31%) no feminino.  Em ambos os gêneros, as faixas etárias com 

maior mortalidade foram de 0-19 anos e mais de 65 anos, podendo ser explicado pela 

influência dos aspectos imunológicos, condições sanitárias e socioeconômicas. 

                A taxa bruta de mortalidade apresentou tendência a decréscimo no período do 

estudo em ambos os gêneros. Fato que se repetiu com a taxa ajustada de mortalidade.  A 

análise de mortalidade por faixa etária e gênero mostra decréscimo nas faixas etárias de 20-

44, 45-64 e mais de 65 anos em ambos os gêneros, e decréscimo com significância estatística 

na faixa etária de 0-19 anos em ambos os gêneros. 

                A mortalidade por doenças infecciosas intestinais está diminuindo ao longo das 

últimas décadas. Revisão de literatura internacional mostra que nos menores de cinco anos a 

taxa de mortalidade vem diminuindo. Para crianças de menos de um ano, a mortalidade caiu 

de 23,3 por mil/habitantes em 1982 para 19,6 por mil/habitantes em 1992, e para 8,2 por 
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mil/habitantes em 2000 (109). O que corrobora com este estudo mostrando queda da taxa de 

mortalidade por tais doenças. 

                  No período de 2000 a 2010 foi realizado estudo com o objetivo de conhecer a 

tendência temporal da mortalidade por doenças infecciosas intestinais em menores de um ano 

e de um a quatro anos nas regiões brasileiras. Houve uma redução no número de óbitos nos 

menores de um ano em aproximadamente 77%, e uma redução de 57% entre as crianças de 1-

4 anos (110). 

                 Nossos achados são semelhantes aos estudos de mortalidade por infecções 

intestinais em menores de 4 anos, que apresentam redução de mortalidade (54,109,110). 

                 Mesmo com o acentuado declínio que vem apresentando as doenças infecciosas 

intestinais, ainda representa uma importante causa de mortalidade neste estudo, quando se 

toma como referência a cidade de São Paulo e, principalmente, quando comparada as cidades 

de países desenvolvidos. É importante ressaltar que a morte por doenças infecciosas 

intestinais denuncia problemas com hábitos alimentares, saneamento básico e tratamento da 

água, dentre outros, e, no outro extremo, com a capacidade de defesa do organismo do 

paciente enfermo, em particular da criança e o idoso (no Brasil, o grupo mais acometido pelas 

doenças infecciosas intestinais) (6). 

                   Importante ressaltar a inadequação das politicas de saúde, o sub-financiamento e o 

acesso da população a uma rede de prevenção e assistência resolutivas. Estes resultados 

demonstram falhas nos programas de prevenção, na vigilância e no controle, que têm como 

alvo populações em risco para doenças infecciosas. As estatísticas resultantes desta pesquisa 

poderão subsidiar o sistema de saúde para uma adequada política sanitária.  

 

7. Conclusões 

  

                   A polarização e a transição epidemiológica evidenciaram uma redução no número 

de óbitos causados pelas doenças infecciosas, com as doenças cardiovasculares e outras 

assumindo uma taxa superior de mortalidade, entretanto evidenciamos com o aparecimento de 

novas doenças infecciosas, que essa redução foi interrompida, como por exemplo, com o HIV 

/ AIDS, e mesmo com as doenças tropicais negligenciadas, a sepsis e as gastroenterites. Estas 

doenças continuam a ser uma das principais causas de morte por DI, impactando nos 

indicadores na saúde pública em Sergipe. A doença de Chagas, a esquistossomose, as sepsis e 

as gastroenterites apresentaram tendência de crescimento da mortalidade em Sergipe. Uma 

série de fatores pode explicar a ocorrência da incidência e mortalidade por essas doenças, que 
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vão desde as alterações climáticas, a globalização, as condições sanitárias, a pobreza, os 

hábitos de vida, a desnutrição, o uso indiscriminado de antibióticos e as alterações 

imunológicas. 

                 Em relação a AIDS diferentemente do observado no Brasil após a introdução da 

HAART, em Sergipe apresentou tendências de crescimento das taxas de incidência e de 

mortalidade de forma global, em ambos os gêneros e nas principais faixas etárias. Há maior 

risco de apresentar a doença e de morrer por ela os indivíduos do gênero masculino, as faixas 

etárias 20-44 anos e 45-64 anos, a raça/cor parda (apenas maior risco de incidência) e os 

residentes da capital de Sergipe, Aracaju. Nossos achados demonstram a necessidade de 

revisão das medidas de controle da AIDS, particularmente no tocante à prevenção, ao 

diagnóstico precoce e à assistência aos soropositivos em Sergipe. 

             

8. Considerações finais 

                  

                A mortalidade global por doenças infecciosas no Estado de Sergipe mostra que 

apesar da virada epidemiológica no mundo, e em outros estados do Brasil, os níveis de 

mortalidade permanecem significantes em todas as faixas etárias, principalmente nas faixas de 

0-19 anos e em pessoas com mais de 65 anos. Se compararmos com os padrões mundiais nos 

diversos aspectos denota que necessitamos de melhora na implementação de políticas públicas 

de prevenção e promoção à saúde. O quadro é de melhora em algumas doenças infecciosas 

específicas, mas a situação ainda não é a ideal. O que observamos com análise dos resultados 

é que mortes evitáveis continuam ocorrendo, revelando que ações básicas de prevenção, e 

atenção primária à saúde necessitam de um olhar mais acurado pelos órgãos sanitários. 

                  O registro de óbitos deve ter um controle rigoroso, com melhora da qualidade das 

informações que resultaria no diagnóstico apurado de causa básica de mortalidade, 

contribuindo com o planejamento de politicas públicas de saúde adequadas. Torna-se 

evidenciado que os indicadores de mortalidade deverão ser construídos para auxiliarem na 

capacidade de identificar níveis e tendências de mortalidade. 

                 Outro fator de dificuldade evidenciado nos registros de mortalidade é a insegurança 

da consistência dos dados que devem estar alinhados com a classificação internacional das 

doenças. No caso específico deste estudo foi possível desenhar um quadro geral de 

mortalidade por doenças infecciosas com análises cautelosas e adequações dos CID 9 e 10.  

                  Diante dos dados apresentados faz-se necessário uma revisão das políticas públicas 

implementadas no passado para combater estas doenças, já que claramente não estão obtendo 
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o êxito esperado. Além disso, novas políticas de combate e controle precisam ser criadas, para 

que seja possível minimizar esses números, e alcançarmos a eliminação de doenças que 

apresentam alta mortalidade, tais como as doenças tropicais negligenciadas, as sepsis, as 

gastroenterites, a tuberculose e a AIDS.  

                 Para a tuberculose atenção especial deve ser dada aos programas de controle, à 

pobreza, ao crescimento da população e da migração, a coinfecção com o HIV e ao 

surgimento de cepas multidroga-resistentes. 
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ANEXO B. POPULAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, 

 EM 2010 

 

Faixa Etária Total (N) 

00-04 168982 

05-09 179069 

10-14 208171 

15-19 202045 

20-24 200765 

25-29 189501 

30-34 170378 

35-39 148565 

40-44 135941 

45-49 114000 

50-54 90812 

55-59 73831 

60-64 58974 

65-69 43955 

70-74 32652 

75-79 22201 

80 + 28175 

Total 2068017 
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ANEXO C. POPULAÇÃO MUNDIAL, COM 

NÚMERO (N) TOTAL, POR FAIXA ETÁRIA 

E PARA CADA 100.000 HABITANTES, 

REFERÊNCIA 1960. 

 

 

 

 

 

 

Faixa Etária Total (N) 

00-04 12000 

05-09 10000 

10-14 9000 

15-19 9000 

20-24 8000 

25-29 8000 

30-34 6000 

35-39 6000 

40-44 6000 

45-49 6000 

50-54 5000 

55-59 4000 

60-64 4000 

65-69 3000 

70-74 2000 

75-79 1000 

80-84 500 

85-99 500 

Total 100000 


