
ENFERMAGEM

Profª.  Tatianeda Silva Campos

EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Aula 7



EPIDEMILOGIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Coeficientes de Mortalidade

Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG)

Um dos indicadores mais utilizados em saúde pública
Relacionar nível de saúde em regiões diferentes em uma
mesma época, ou mesma região ao longo dos anos

Uso em estudos comparativos prejudicado:

Qualidade dos serviços de registro de dados vitais
(subnotificação);
Invasão de óbitos nos centros mais avançados;
Estrutura etária da população.
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Nº de óbitos de residentes, referentes a todas 
as causas, em determinado local e período
----------------------------------------------------- x 1.000
Nº total de habitantes (pop. residente), no 

mesmo local e período

 

PAÍSES Estrutura Etária* 

      0-14           15-64              65 e + 

CMG (por 1.000 habitantes) 

       Bruto         Padronizado** 

México 37,2 58,9 3,8 5,8         7,1 

Siri Lanca 32,6 62,2 5,2 5,9         8,5 

Maurício 29,3 65,5 5,2 6,4         8,8 

EUA 21,5 66,0 12,6 8,8         5,8 

Dinamarca 17,0 67,6 15,4 11,3         5,7 

Suécia 17,3 64,6 18,1 12,1         4,7 

Fonte: World Health Statistics Annual, 1991 (Rouquayrol &  Goldbaum, 1999); 

*Percentagens no ano de 1990; 

**População-padrão: Mundial (1985-1988) 
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Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI)

Avalia estado sanitário geral de uma comunidade / saúde da
criança; Principal problema: qualidade de registros (nascidos vivos e
óbitos)

Mortalidade Infantil Neonatal:
Numerador  óbitos de menores de 28 dias; Causas perinatais,
anomalias congênitas ou origem genética,etc.

Mortalidade Infantil Pós-Neonatal (Infantil Tardia):
Numerador  óbitos de maiores de 28 dias a 11 meses e 29 dias;
Mais sensíveis às condições socioeconômicas-ambientais.
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Nº de óbitos de residentes menores de 1 ano de idade,
em determinado local e período 

----------------------------------------------------------------x 1.000
Nº total de nascidos vivos residentes, no mesmo

local e período



EPIDEMILOGIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Coeficiente de Mortalidade por Causas

Nº de óbitos de residentes, ocorridos por

determinada causa, em determinado local e período

----------------------------------------------------x 100.000

População exposta residente, no mesmo

local e período

 Principal problema: qualidade do registro de óbitos (causa básica)
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Coeficiente de Mortalidade Materna

Morte materna (CID-10)

Durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o parto,
independente da duração ou da localização da gravidez, devida a
qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez, ou por
medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou
incidentais (comparações internacionais).

Inclusão de “mortes maternas tardias”: morte por qualquer causa
obstétrica, de 42 dias até um ano após o parto, ou morte por seqüela de
causas obstétricas diretas (comparações no interior do país).
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Nº de óbitos de mulheres residentes, por causas
maternas, em determinado local e período
------------------------------------------------------------- x 100.000
Nº nascidos vivos residentes, no mesmo local e período

 Problemas: qualidade do registro de óbitos (causa básica) e de 
nascidos vivos
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Coeficiente de Letalidade:

Nº de óbitos devido a determinada doença

------------------------------------------- x 100

Nº pessoas acometidas pela doença

 Mede a gravidade da doença
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Mortalidade Proporcional

 Numerador:
Variável a ser investigada:

faixa etária, sexo, cor, causa do óbito, etc.

 Denominador:
Nº total de óbitos de residentes, no mesmo local e período

Exemplo:     Mortalidade Proporcional Infantil

Nº de óbitos de residentes < de 1 ano, em determinado local e período
-------------------------------------------------------------------------- x 100

Nº total de óbitos de residentes, no mesmo local e período
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Índicador de Swaroop & Uemura ou Razão de Mortalidade
Proporcional

Nº de óbitos de residentes de 50 anos ou
mais, em determinado local e período,

---------------------------------------------- x 100
Nº total de óbitos de residentes, no mesmo

local e período

 Cálculo fácil; disponibilidade de dados; dispensa dados de população;
fácil comparabilidade; calculado em qualquer período de tempo.
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Curva de Nelson Moraes ou Curva de Mortalidade Proporcional

Mortalidade Proporcional, segundo grupos etários pré-fixados
Infantil: menor de 1 ano;
Pré escolar: 1 a 4 anos;
Crianças e adolescentes: 5 a 19
anos;
Adultos jovens: 20 a 49 anos;
Meia idade e idosos: a partir de
50 anos


