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RESUMO 

A queda acentuada dos níveis de mortalidade e a melhoria na qualidade dos 

registros vitais no Brasil foram processos generalizados nas últimas décadas, 

porém, com importantes contrastes regionais. Estimativas de taxas específicas 

de mortalidade, em algumas regiões do país, ainda representam um desafio 

para os demógrafos. Dentre as limitações destacam-se a alta variabilidade por 

idade nas taxas e a cobertura incompleta dos registros vitais. Os métodos 

demográficos para avaliação e correção do subregistro de óbitos nas primeiras 

idades possuem aplicabilidade limitada em populações subnacionais que 

experimentaram uma rápida e intensa desestabilização da sua estrutura etária, 

especialmente em níveis geográficos mais desagregados. Assim, o objetivo 

desse estudo é propor estimativas indiretas para a mortalidade infanto-juvenil, 

de 0 a 14 anos, com base na mortalidade adulta estimada para as 

mesorregiões do Brasil no decênio 2000/2010. As fontes de dados deste 

estudo são: Human Mortality Database (HMD), Censo 2010, Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) e estimativas de mortalidade adulta para 

as mesorregiões do Brasil. Duas propostas metodológicas foram empregadas, 

ambas utilizam modelos de regressão que pressupõe a existência de uma forte 

relação da mortalidade na infância com a mortalidade adulta. Ambas as 

propostas, evidenciam padrões de mortalidade com maiores níveis de 

mortalidade infanto-juvenil nas mesorregiões das regiões Norte e Nordeste do 

país. Os resultados apontam que as taxas de mortalidade estimadas segundo o 

modelo proposto por Wilmoth et al. apresentam, em geral, maior 

heterogeneidade entre as mesorregiões de um mesmo estado, especialmente 

entre os homens. De um modo geral, os resultados obtidos apontam para 

níveis mais baixos mortalidade feminina com padrões mais homogêneos, em 

comparação à mortalidade masculina. Dentre os métodos empregados, o 

modelo proposto por Wilmoth et al se mostra promissora para estimativas 

indiretas da mortalidade infanto-juvenil em áreas com mais baixa qualidade dos 

registros vitais. 

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade Infanto-Juvenil, Mesorregiões, Modelos de 

Regressão Linear, Sub-registro, Modelo Log-Quadrático.  
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ABSTRACT 

The sharp decline in mortality rates and improvement in the quality of vital 

records in Brazil were processes widespread in recent decades, but with 

significant regional contrasts. Estimates of specific mortality rates in some 

regions of the country still represent a challenge for demographers. Among the 

limitations, highlight the high variability in the rates by age and incomplete 

coverage of vital records. The demographic methods for evaluation and 

correction of underreporting of deaths at early ages have limited applicability in 

sub-populations that experienced a rapid and intense destabilization of its age 

structure, especially in more disaggregated geographical levels. Thus, the 

objective of this study is to propose indirect estimates for mortality infant-

juvenile, 0-14 years, based on adult mortality estimated for the mesoregions of 

Brazil in the decade 2000/2010. The study data sources are: Human Mortality 

Database (HMD), Census 2010, Mortality Information System (SIM) and adult 

mortality estimates for mesoregions of Brazil. Two methodological approaches 

were employed, both using regression models which presupposes the existence 

of a strong relationship of infant mortality with adult mortality. Both proposals 

show mortality patterns with higher levels of mortality infant-juvenile in 

mesoregions the North and Northeast. The results show that mortality rates 

estimated by Proposal 2 show, in general, greater heterogeneity among 

mesoregions the same state, especially among men. Overall, the results point 

to lower female mortality levels with more homogeneous patterns compared to 

male mortality. Among the methods employed, the proposed 2 is shows 

promise for indirect estimates of mortality infant-juvenile in areas with lower 

quality of vital records. 

KEYWORDS: Children and Youth Mortality, Mesoregions, Linear Regression 

Models, Underreporting, Log-Quadratic Model.  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

CELADE - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

DATASUS -  Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DHS - Demographic and Health Survey 

DO - Declaração de Óbito 

HMD - Human Mortality Database 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MMQ - Método dos Mínimos Quadrados  

ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

ONU - Organização das Nações Unidas 

RC - Registro Civil 

RMSE -  Root Mean Square Error 

SIDRA - Sistema de Recuperação Automática 

SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade  

SIS - Sistema de Informações em Saúde 

TMI - Taxa de Mortalidade Infantil 

UF - Unidade Federativa 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 

VBA - Visual Basic for Applications 
 

 

 

 

 



10 
 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) por ano 

quinquenal entre 1990 e 2013 para alguns países da América Latina. 

Gráfico 2 – Taxa de Mortalidade Infantil e Probabilidade de Morte entre 0 e 5 

anos (por mil nascidos vivos) observadas e projetadas por período quinquenal 

para o Brasil entre 1950 a 2100 segundo dados do CELADE. 

Gráfico 3 - Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) entre 2000 e 

2014 por região do Brasil segundo dados do IBGE. 

Gráfico 4 – Proporção populacional infanto-juvenil (0 a 14 anos), observado e 

projetado, em relação à população total para o Brasil entre 1950 e 2100 

segundo estimativas do CELADE. 

Gráfico 5 – Percentual populacional por grupo etário de 0 a 14 anos por ano 

censitário entre 1970 e 2010 para o Brasil segundo dados do IBGE. 

Gráfico 6 – Padrão de mortalidade para o grupo menor de 1 ano segundo as 

cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

Gráfico 7 – Padrão de mortalidade para o grupo de 1 a 4 anos segundo as 

cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

Gráfico 8 – Padrão de mortalidade para o grupo de 5 a 9 anos segundo as 

cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

Gráfico 9 – Padrão de mortalidade para o grupo de 10 a 14 anos segundo as 

cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

Gráfico 10 – Probabilidade de morte (por mil habitantes) entre 0 e 14 anos por 

sexo e região do Brasil em 2010.   

Gráfico 11 – Coeficiente de determinação da relação entre a mortalidade 

infanto-juvenil e os demais grupos de idade para o sexo masculino, segundo 

dados do HMD em diversos períodos. 

Gráfico 12 – Coeficiente de determinação da relação entre mortalidade infanto-

juvenil e os demais grupos de idade para o sexo feminino, segundo dados do 

HMD em diversos períodos. 

Gráfico 13 – Comparação entre expectativas de vida ao nascer (Proposta 1 e 

Proposta 2) por sexo, considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

 

 

 



11 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Distribuição das taxas de mortalidade (por mil habitantes) por grupos 
etários infanto-juvenis para o período de 1991, 2000 e 2010 por regiões do 
Brasil. 

Figura 2 – Probabilidades de morte, , por grupos etários, sexo e regiões do 

Brasil em 2010. 

Figura 3 – Gráficos de dispersão entre a mortalidade adulta, 45q15, e a 
mortalidade infanto-juvenil para o caso masculino, segundo dados do HMD, 
considerando 673 tábuas de mortalidade de 37 países em diversos períodos. 
 
Figura 4 - Gráficos de dispersão entre a mortalidade adulta, 45q15, e a 

mortalidade infanto-juvenil para o caso feminino, segundo dados do HMD, 

considerando 673 tábuas de mortalidade de 37 países em diversos períodos. 

 

Figura 5 – Padrões de mortalidade para alguns estados do Brasil para o sexo 
masculino segundo aplicação do indicador RMSE. 
 
Figura 6 - Padrões de mortalidade para alguns estados do Brasil para o sexo 
feminino segundo aplicação do indicador RMSE. 

Figura 7 – Descrição dos modelos aplicados (Proposta 1) por grupos infanto-

juvenis para o sexo masculino e feminino. 

Figura 8 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 
1 e Proposta 2) e probabilidades de morte observadas nos grupos infanto-
juvenis Menor de 1 ano por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul 
e as mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

Figuras 9 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 
1 e Proposta 2) e probabilidades de morte observadas nos grupos infanto-
juvenis de 1 a 4 anos por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e 
as mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

Figura 10 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 

1 e Proposta 2) e probabilidades de morte observadas nos grupos infanto-

juvenis de 5 a 9 anos por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e 

as mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

Figuras 11 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas 

(Proposta 1 e Proposta 2) e probabilidades de morte observadas nos grupos 

infanto-juvenis de 10 a 14 anos por sexo considerando as mesorregiões da 

Região Sul e as mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Distrito Federal.   

Figura 12 – RMSE entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 1 e 

Proposta 2) e probabilidades de morte observadas para os grupos infanto-

juvenis por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 



12 
 

 

 

Figura 13 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino com menos de um ano de idade (1q0) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 14 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino com menos de um ano de idade (1q0) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 15 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino entre 1 e 4 anos de idade (4q1) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 16 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino entre 1 e 4 anos de idade (4q1) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 17 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino entre 5 e 9 anos de idade (5q5) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 18 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino entre 5 e 9 anos de idade (5q5) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 19 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino entre 10 e 14 anos de idade (5q10) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 20 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino entre 10 e 14 anos de idade (5q10) e grau de cobertura para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 21 – Expectativa de vida ao nascer para o sexo masculino para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 22 – Expectativa de vida ao nascer para o sexo feminino para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

Figura 23 – Estimativas no nível de unidade federativa com modelos ajustados 

(Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Expectativa de vida por Região Administrativa do Brasil e por sexo, 
2010. 

Tabela 2 – Modelos ajustados com os dados do HMD por unidades federativas, 
idade e sexo no Brasil para o decênio 2000/2010. 

Tabela 3 – Probabilidades de morte infanto-juvenil para as mesorregiões do 
Brasil no decênio 2000/2010 obtidas segundo os resultados da Proposta 1. 

Tabela 4 – Probabilidades de morte infanto-juvenil para as mesorregiões do 
Brasil no decênio 2000/2010 obtidas segundo os resultados da Proposta 1. 

Tabela 5 - Tabuas de mortalidade padrão, segundo país e ano, selecionadas 
para as unidades federativas por sexo. 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Coeficientes estimados por Wilmoth et al. com o uso de tábuas de 

mortalidade do HMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

Sumário 

1 Introdução ................................................................................................ 15 

2 Aporte Teórico – Contexto, Evolução, Dinâmica e Tendências da 

Mortalidade ..................................................................................................... 19 

2.1 Transição da Mortalidade, Transição Epidemiológica e Transição em 

Saúde ........................................................................................................ 19 

2.2 A mortalidade infanto-juvenil: níveis, padrões e tendências ........... 25 

2.3 A mortalidade no contexto das Pequenas Áreas: limitações. .......... 44 

2.4 A mortalidade no contexto das Pequenas Áreas: potenciais 

metodológicos ......................................................................................... 47 

3 Metodologia .............................................................................................. 56 

3.1 Dados .................................................................................................... 56 

3.1.1 Os Dados sobre mortalidade no Brasil: Registro Civil, SIM 

(Sistema de Informações sobre Mortalidade) e Censo......................... 56 

3.1.2 HMD - “The Humam Mortality Database” ................................. 57 

3.1.3 O Censo Demográfico ................................................................ 57 

3.1.4 Os dados de Mortalidade Adulta corrigidos. ............................ 58 

3.2 Métodos ................................................................................................. 59 

3.2.1 Proposta 1: Modelos ajustados por Análise de Regressão 

Simples com dados do HMD. .................................................................. 59 

3.2.2 Proposta 2: O modelo log-quadrático proposto por Wilmoth et 

al. com parâmetros do HMD. .................................................................. 66 

4 Resultados ............................................................................................... 70 

4.1 Relação entre mortalidade infanto-juvenil e mortalidade adulta ...... 70 

4.2 Padrões de Mortalidade ....................................................................... 77 

4.3 Comparação e análise da qualidade dos modelos ajustados 

segundo a Proposta 1 e Proposta 2 ....................................................... 80 

4.4 Níveis e padrões da mortalidade infanto-juvenil para as 

mesorregiões do Brasil: resultados obtidos pelas Propostas 1 e 2 ... 91 

4.5 Discussão dos resultados ................................................................. 111 

5 Considerações Finais ............................................................................ 115 

Referências ................................................................................................... 117 

Apêndices ..................................................................................................... 136 

Anexos .......................................................................................................... 165 

 

 



15 
 

 

 

1 Introdução  

O estudo do nível e padrão da mortalidade tem grande importância para 

compreensão da dinâmica populacional e planejamento político-social. Taxas 

específicas de mortalidade por idade e sexo são necessárias, tanto para 

comparação do nível de mortalidade entre populações, quanto para análise de 

mudanças no padrão de mortalidade de uma mesma população ao longo do 

tempo. A correta mensuração dessas taxas depende da qualidade e 

consistência dos dados de óbitos e população.  

No Brasil, a qualidade dos dados de óbitos e população tem melhorado 

significativamente ao longo do tempo (HAKKERT, 1987; OLIVEIRA et al, 2003; 

CUNHA, 2010; CUNHA, CAMPOS e FRANÇA, 2011; FIGUEIROA, 2013; 

FRIAS et al, 2013; LIMA, QUEIROZ e SAWYER, 2014; MELO et al, 2014). 

Entretanto, o país ainda apresenta níveis diferenciados de cobertura de óbitos 

e população entre as unidades geográficas, além dos diferencias por idade e 

sexo, dificultando a compreensão do nível e padrão de mortalidade em níveis 

geográficos mais desagregados (ASSUNÇÃO, 2002; PAES, 2007; IBGE, 2009; 

BRITO, CAVENAGHI e JANNUZZI, 2010; JUSTINO, FREIRE e LUCIO, 2012; 

QUEIROZ e SAWYER, 2012; ALMEIDA e SZWARCWALD, 2014; LIMA, 

QUEIROZ e SAWYER, 2014).  

As principais limitações para mensuração do nível e padrão de 

mortalidade em pequenas áreas geográficas são: alta variabilidade nas taxas 

de mortalidade observadas e qualidade dos dados de óbitos e população 

(JUSTINO, FREIRE e LÚCIO, 2012; LIMA et al., 2013). A primeira limitação é 

muito comum quando a população exposta é muito pequena, levando a um 

número de óbitos reduzido e, consequentemente, uma alta variabilidade nas 

taxas observadas. Essas limitações também se aplicam a áreas maiores 

quando tratamos de populações e eventos com características mais 

específicas (FREIRE, 2001; FIGOLI, 2010; SOUSA e FREIRE, 2012; LIMA et 

al., 2013; GONZAGA et al., 2014).   

A segunda limitação está relacionada à falta de cobertura e erros de 

declaração da idade nos dados de óbito e população. Trata-se de uma 

limitação que, em geral, afeta os países em processo de desenvolvimento e 

que experimentam uma rápida mudança em sua dinâmica demográfica, como o 
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Brasil (HAKKERT, 1996; SOUSA e FREIRE, 2012).  A junção dessas duas 

limitações implica na má qualidade das estimativas de taxas de mortalidade em 

pequenas áreas, sendo assim, desafios a serem contornados. 

A proposta de estimativa da mortalidade infanto-juvenil, ensejada nesta 

dissertação, parte do princípio de que há forte relação entre as probabilidades 

de morte em diferentes idades, o que sustenta o uso da mortalidade adulta 

para se estimar a mortalidade infanto-juvenil (Wilmoth et al., 2006, 2012; 

SOUZA, 2014). 

No contexto das limitações elencadas, o objetivo desta dissertação é 

estimar o nível e padrão da mortalidade infanto-juvenil por grupos de idade e 

sexo em pequenas áreas, mais especificamente nas mesorregiões brasileiras. 

Para alcançar esse objetivo partiu-se das propostas metodológicas 

empregadas por Wilmoth et al. (2012) e Souza (2014). A proposta de Wilmoth 

et al. propõe o uso de um modelo, dito bidimensional, que segundo os autores 

pode ser aplicado a qualquer país que possua deficiência nos dados, esse 

modelo possibilita estimativas de mortalidade para todos os grupos de idade, o 

pressuposto adotado para o modelo considera que há uma forte relação entre 

mortalidade na infância e a mortalidade adulta. Já o segundo autor faz uso de 

modelos de regressão múltipla relacionando as probabilidades de morte 

adultas corrigidas no nível municipal, como variáveis independentes, para 

predizer as probabilidades de morte infanto-juvenis, variáveis dependentes. Em 

seus modelos Sousa pressupõe a existência de relação entre a mortalidade 

infanto-juvenil e adulta. 

Os dados utilizados para se alcançar os objetivos desta dissertação são 

advindos do Censo Demográfico de 2010, do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), do Human Mortality Database (HMD), e probabilidades de 

morte adultas estimadas para as mesorregiões brasileiras como resultados de 

estudos realizados no âmbito do projeto CNPq – 2011 Chamada MCTI /CNPq 

/MEC/CAPES N º 07/2011. Esses dados foram de extrema importância para se 

alcançar os resultados esperados neste trabalho, possibilitando identificar os 

níveis da mortalidade infanto-juvenil nas mesorregiões brasileiras, compatíveis 

com os níveis já estimados para mortalidade adulta. Acreditamos que as 

propostas aqui ensejadas tenham produzido bons avanços na produção de 
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estimativas de modo a amenizar os problemas enfrentados em pequenas 

áreas. Além disso, com esses procedimentos metodológicos obtém-se uma 

vantagem adicional, em que a mortalidade infanto-juvenil resultante já está 

compatibilizada com o restante da curva de mortalidade.  

Alguns autores aferem quanto a forte relação que existe entre as 

probabilidades de morte em diferentes idades e com isso, WOODS (1993); 

Wilmoth et al. (2006; 2012) e mais recentemente Souza (2014), partem dessa 

premissa para propor modelos de correção e estimativas em seus estudos. 

O estudo da mortalidade é parte essencial da agenda da saúde pública, 

principalmente para o planejamento de políticas públicas. A correta 

mensuração dos níveis de mortalidade em pequenas áreas é de grande 

relevância para o entendimento da dinâmica demográfica, permitindo entender 

com mais precisão as condições e características populacionais mais 

específicas. Essas informações são cada vez mais requisitadas pela 

importância de seu uso, como, por exemplo, para as políticas previdenciárias, 

de educação, saúde e emprego.  

A mortalidade infanto-juvenil ainda é pouco explorada, o que ocorre o 

contrário sobre a mortalidade adulta, isso pode ser atribuído ao fato de que a 

cobertura dos óbitos nas primeiras idades é bem menor em relação à adulta 

(Paes, 2007), e isso restringe ainda mais o uso de dados nessas idades para 

se medir caraterísticas populacionais e propor indicadores que auxiliam o 

planejamento político-social. Além disso, os métodos usuais para correção de 

sub-registro nas primeiras idades são deficientes na medida em que não há 

sustentação dos pressupostos estabelecidos, como população fechada, e 

também a persistência do problema de poucos eventos (LIMA et al. 2012).  

Dito isso, para atender os objetivos propostos, a presente dissertação 

está dividida em 5 capítulos, dos quais o primeiro capítulo consiste nessa 

introdução. O segundo capítulo contempla o aporte teórico que contextualiza 

com o histórico dos estudos em mortalidade, discutindo-se níveis, padrões e 

tendências da mortalidade infanto-juvenil no Brasil e aborda os potenciais e 

limitações do estudo em pequenas áreas. O capítulo três apresenta a descrição 

dos materiais empregados neste trabalho, assim como das abordagens 

metodológicas pretendidas. O quarto capítulo traz resultados preliminares e 
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exploratórios embasados em análises e discussões devidamente sustentados 

na literatura sobre o tema. O quinto e último capítulo apresenta algumas 

considerações sobre o estudo. 
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2 Aporte Teórico – Contexto, Evolução, Dinâmica e Tendências da 

Mortalidade 

Este capítulo apresenta uma fundamentação teórica com o objetivo de 

embasar histórica e contextualmente a evolução da mortalidade por sexo e 

idade, entre 0 e 14 anos, em parâmetros gerais e nas diversas regiões 

brasileiras. Além disso, ressaltam-se as dificuldades, limitações e potenciais 

tendo em vista os objetivos do estudo. 

2.1 Transição da Mortalidade, Transição Epidemiológica e Transição 

em Saúde  

 Atualmente, o perfil de morbimortalidade no mundo difere daquele 

vivenciado há um século. Em geral, observam-se baixos níveis e tendência de 

convergência nos padrões (LIVI BACCI, 1999). A redução histórica nos níveis 

de mortalidade, conhecida como transição da mortalidade, é parte de um 

processo maior conhecido como Transição Demográfica, que se iniciou no 

Brasil na segunda metade do século passado, por volta de 1940 (MONTEIRO, 

1997). Essa transição se caracteriza em dois momentos. Primeiramente, pela 

redução das taxas de mortalidade. Em seguida, pela redução das taxas de 

fecundidade. A combinação desses eventos resulta, por um período, em um 

aumento no número absoluto da população total. Consequentemente, observa-

se uma elevação da expectativa de vida, em razão do primeiro, e uma redução 

no número de nascimentos com menor peso na estrutura etária da população, 

em consequência do segundo (MONTEIRO 1997; ALVES, 2008; BRITO, 2008). 

Todo esse processo culmina em uma mudança da estrutura etária da 

população que os demógrafos denominam: envelhecimento populacional. 

A transição da mortalidade foi consequência de avanços científicos, 

medicinais e sociais ao longo do tempo (PRESTON, 1995; BARRETO et al, 

1993; CAMARANO, 2002; PAIVA e WANJNMAN, 2005; ALVES, 2008) – 

desenvolvimento tecnológico,  redução da pobreza e desnutrição, investimento 

em saúde - bem como da contínua melhoria na qualidade e condições de vida1, 

                                                           
1 O conceito de qualidade de vida vai além da mensuração da expectativa de vida e níveis de 
morte, abrangendo uma discussão complexa que considera aspectos intrínsecos à percepção 
do ser humano, bem-estar físico, emocional, funcional e mental, assim como do poder 
aquisitivo e outras condições sociais. Desse modo possui conceituações diferentes em cada 
área de estudo. As condições de vida são relativas bem mais ao estado social, acesso a 
saúde, alimentação, e poder aquisitivo (FERREIRA, TEXEIRA e SANTOS, 2012, p. 4).   
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em geral proporcionados por esforços dispendidos pelo homem em tentar 

garantir uma maior extensão do seu tempo de vida (LIVI-BACCI, 1997; 

PRESTON, 1980; WILMOTH, 2000; TURRA, 2012, p.1). Os avanços científicos 

e sociais influíram para a redução dos níveis de mortalidade, pois o primeiro 

possibilitou conhecimentos passíveis de prolongar a vida por meio de 

tratamentos e procedimentos medicinais e terapêuticos, desenvolvimento de 

vacinas entre outros. Quanto aos avanços sociais, esses se referem ao maior 

acesso da população à saúde, educação, emprego e renda, alimentação com 

melhor qualidade, melhores condições de saneamento, que por sua vez afetam 

o estado de bem-estar no contexto saúde/doença e, por conseguinte, a 

mortalidade (LANCASTER, 1973; MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000).  

A queda da mortalidade que vem sendo observada há décadas no Brasil 

é atribuída a diversos fatores, mas autores focam as discussões em duas 

principais vertentes que julgam serem correlacionadas, o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar social (MÉDICE e BELTRÃO, 1993; ALVES, 2006; 

BRITO et al, 2007). Esse evento histórico é vinculado, sobretudo, a grandes 

mudanças nas políticas e cuidados em saúde que tem refletido em melhores 

condições de vida, as políticas de imunização, controle de doenças e 

desenvolvimentos de vacinas, estes então fortalecidos principalmente pelas 

alterações no cenário político-econômico. A transição da mortalidade impactou 

em uma maior longevidade humana, principalmente quando nos referimos à 

mortalidade infantil, pois essa teve importante redução em seu nível (CORSINI, 

1993).  

Atrelado a esses fatores Woods (1993) aponta que o processo de 

urbanização, transformações na distribuição espacial da população, que surge 

concomitantemente ao processo de industrialização, também foram 

responsáveis por reduções na mortalidade, momento em que deu início às 

mudanças no perfil da morbimortalidade na população de modo geral. Esse 

conjunto de transformações, mudanças no padrão de saúde/doença, inter-

relacionando às alterações demográficas, sociais, econômicas e biológicas tem 

grande importância em um processo que se conjecturou como sendo Transição 

Epidemiológica (OMRAM, 1971).  



21 
 

 

 

A transição epidemiológica diz respeito às alterações ao longo do tempo 

nos padrões de morbimortalidade e invalidez. As características básicas desse 

processo englobam - a redistribuição dos pesos de cargas de doenças e 

morbimortalidade dos grupos jovens para os grupos mais idosos, a 

predominância da morbidade em relação a mortalidade e por fim, um dos 

eventos mais importantes, a substituição das doenças transmissíveis por 

doenças não-transmissíveis e causas externas (OMRAM, 1971, SCHRAMM, 

2004). Uma característica principal da transição epidemiológica na atualidade 

em muitos países é o aumento nas prevalências das doenças crônicas não 

transmissíveis. No Brasil, segundo Schramm (2004), a transição 

epidemiológica iniciou-se por volta de 1960.  

Alguns autores a definem a transição epidemiológica como parte 

integrante de um conceito maior que é a transição em saúde, por não somente 

se referir a novos padrões de doenças, mas como também por mudanças de 

hábitos alimentares, culturais e comportamentais, que afetam a saúde de uma 

população. Todavia, a teoria da transição epidemiológica foi originalmente 

construída para auxiliar a transição demográfica, pois a dinâmica populacional 

possui forte correlação com o estado de saúde e doença em uma população 

(SCHRAMM et al., 2004; LERNER, 1973; OMRAM, 1971, 2005).  

Sendo assim, a relação entre a transição da mortalidade e a transição 

epidemiológica se estabelece no momento em que há a passagem da alta 

mortalidade, associada a prevalência de doenças infecciosas e parasitárias, 

para uma tendência de baixa mortalidade, a qual prevalece a incidência das 

doenças não-transmissíveis, concomitante a reconfiguração do perfil da 

mortalidade por causas e grupos etários, reduzindo o peso da mortalidade na 

infância e elevando-se a mortalidade adulta e avançadas. Esse processo 

também é resultado da redução da fecundidade, que modifica a estrutura etária 

da população e, desse modo, afeta o peso das doenças crônicas e 

degenerativas, pois a proporção de pessoas em idades avançadas aumenta 

(OMRAN, 1971; SANTOW, 1997; CEPAL, 2007; LEBRÃO, 2007). 

Ao estudar a mortalidade na Europa ao longo dos séculos, Livi Bacci 

(1999) afirma que, no decorrer do tempo, houve grandes alterações nos 

determinantes da mortalidade e que esses estiveram, em geral, atrelados às 
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guerras, pestes e pragas, como também as condições climáticas e condições 

sociais e econômicas. As ocorrências desses eventos detinham grande 

influência sobre os níveis e padrões de mortalidade, pois as guerras, pragas e 

pestes faziam com que se elevassem os óbitos e da mesma forma as 

condições climáticas que interviam na produção de alimentos ocasionando 

escassez e refletindo em fome e, consequentemente, em elevação da pobreza 

e baixas condições socioeconômicas. Alguns desses eventos na atualidade 

são mais passíveis de controle, todavia ainda frequentes em lugares 

específicos no mundo, principalmente em se tratando de guerras e epidemias 

(GATES et al, 2010; FELISTA, 2012). 

     Ainda no contexto europeu, Woods, Williams e Galley (1993) relatam os 

distintos níveis e padrões de mortalidade entre urbano e rural, sendo que tais 

diferenciais se mantiveram até o início de 1900. Segundo os autores, a alta 

densidade populacional, a pobreza e as precárias condições sanitárias 

corroboravam para a manutenção dos altos níveis de mortalidade no meio 

urbano (CALDWELL, 1986). Hill e Pande (1997) aferem que ao longo do tempo 

os determinantes, diferenciais, níveis e padrões da mortalidade têm sofrido 

grandes mudanças no mundo desenvolvido. 

O declínio sistemático das taxas de mortalidade ao longo do tempo tem 

se dado de forma distinta e está atrelado, em geral, ao crescimento econômico, 

que, para Frederiksen (1969), propicia uma elevação do nível de vida fazendo 

com que as pessoas passem a demandar serviços, bens e produtos com maior 

qualidade, afetando saúde, educação e alimentação, principalmente. Segundo 

Hill e Pande (1997) o declínio absoluto das taxas de mortalidade, em um 

contexto geral, se deu antes de 1980 e logo após houve uma desaceleração 

nesse processo. Da mesma forma que os determinantes, o padrão da 

mortalidade por idade também se alterou. Coale e Demeny (1983) indicam 

padrões em relação à mortalidade infantil para países desenvolvidos, em que 

tais padrões evidenciam o aumento da mortalidade até 1 ano e uma redução 

da mortalidade abaixo dos 5 anos. Nessa conjuntura, dentre os fatores e 

intervenções responsáveis pelo avanço na sobrevida infantil destacam-se os 

programas de imunização, políticas públicas de saúde e vigilância sanitárias, 

ações contra o tétano e diarreia, etc. 
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 Da mesma forma que na Europa e em diversos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, a mortalidade no contexto da América Latina teve um 

declínio acentuado, em especial para a mortalidade infantil, todavia, ocorreu 

em décadas mais recentes, em condições de baixo crescimento econômico e 

ainda com poucos ganhos na redução da pobreza (UNICEF, 2008). Apesar 

dessa redução nas taxas de mortalidade na América Latina, ainda persistem 

diferenciais relevantes da mortalidade entre países e isso, em geral, está 

atrelado e são reflexos do processo de desenvolvimento, carência na educação 

e, ainda, a precariedade no acesso a melhores cuidados em saúde (JIMÉNEZ 

et al., 2007). Segundo ECLAC (2008), a desigualdade social e econômica 

ainda persiste na América Latina e Caribe, e isso se deve ao fato de que há um 

percentual considerável de pessoas que ainda vivem em condições de 

pobreza, aproximadamente 34,1%, com até 12,6% em condições de extrema 

pobreza, sendo assim um fator chave para a manutenção dessas disparidades. 

O Para Barreto et al. (1993) o processo de transição epidemiológica não 

ocorreu de forma homogênea, se deu distintamente em todo o mundo, em 

tempo, velocidade e proporções diferentes. Na América Latina a 

heterogeneidade e o início tardio desse processo implicaram na disparidade 

nos padrões. No Brasil, por exemplo, entre 1941 e 1984 a mortalidade infantil 

reduziu em 63,4%, já entre 1990 e 2011 observa-se uma redução de 67% 

(BARRETO et al., 1993; ARAÚJO, 2012). 

Segundo Barreto et al. (1993) a redução das taxas de mortalidade, 

assim como as alterações nos padrões de doenças, é atribuída as mudanças 

nas condições de vida e do meio ambiente, bem como do padrão alimentar, 

deixando os avanços tecnológicos em segundo momento, tendo esse último 

um peso menor. Todavia, Doll (1989) apud Barreto et al. (1993), assim como 

Malta e Duarte (2007), expõem e ressaltam que a redução da mortalidade por 

doenças isquêmicas e neoplasias, por exemplo, deve-se mais aos avanços em 

tecnologias em saúde do que mudanças de hábitos.  

Dentre as regiões do Brasil, também há disparidades no padrão de 

mortalidade, distinção de níveis e particularidades no tempo em que se deu o 

declínio das taxas e no processo de transição epidemiológica e demográfica 

(MÉDICE e BELTRÃO, 1993; ARAÚJO, 2012). Omran (1971) acreditava que 
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as teorias propostas pela transição epidemiológica acrescentavam novas 

perspectivas a teoria da transição demográfica “incorporando conceitos” 

capazes de superar algumas limitações da segunda teoria. Alguns autores 

(BARRETO et al., 1993; SCHRAMM et. al, 2004;) se referem a três fases da 

transição epidemiológica, já outros dizem haver uma quarta fase em que seria 

um prolongamento das doenças degenerativas. O que se resume em uma 

passagem do modo de viver tradicional/primitivo para um modo 

moderno/dinâmico (LEBRÃO, 2007; ARAÚJO, 2012).   

O caso brasileiro de certo modo não foi tão distinto do ocorrido na 

Europa, no sentido em que a queda da morbidade não teria acompanhado 

vigorosamente a queda da mortalidade, pois a incidência de doenças 

infecciosas e parasitárias ainda assolavam certas regiões do país (WOOD e 

CARVALHO, 1988; POSSAS, 1989; PRATA, 1992). Entretanto, o caso 

brasileiro aponta para um processo de transição que não se deu em estágios 

bem definidos, tal como no caso europeu, e não ocorreu uniformemente entre 

as regiões do Brasil, mas se deu de forma mais enfática a partir de 1940, o que 

no caso Europeu se deu de forma gradual (PRATA, 1992; SCHARAMM, 2004; 

ARAÚJO, 2012). Araújo (2012) relata sobre as disparidades no tempo e no 

nível estre as regiões do Brasil, em que algumas regiões apresentam 

comportamentos semelhantes a países desenvolvidos e outras a países 

pobres, e, além disso, há disparidades intrarregionais. 

As políticas de planejamento em saúde, desenvolvidas ao longo do 

tempo, as revoluções sanitaristas, a expansão aos serviços de saúde pela 

população foram alguns dos determinantes para as mudanças nos padrões de 

morbimortalidade brasileiro. Entretanto, são eventos que se deram em 

momentos diferentes e de diferentes maneiras no território brasileiro, o que 

implica em uma heterogeneidade da morbimortalidade (BRASIL, 2000). 

Há, ainda, uma preocupação quanto ao aumento na mortalidade 

causada pela evolução do índice de violência nos países em desenvolvimento 

(SOUZA, 2012), que afeta, principalmente, adolescentes e adultos jovens. No 

caso de países como o Brasil a mortalidade por homicídios tem atingido 

severamente a população jovem. Souza et al (2012, p.2) indica, para o ano de 

2008, uma taxa mortalidade de 26,4 para cada 100 mil habitantes, o que coloca 
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o país em 15º no ranking mundial. Dado que esse fato é decorrente também da 

desigualdade presente ainda entre as regiões brasileiras, isso afeta de forma 

significante as estimativas de mortalidade, especialmente porque esses 

eventos ocorrem onde há maior concentração populacional, apesar de que, 

parece ocorrer uma interiorização da violência (ANDRADE e DINIZ, 2013).  

Além dessa incidência, outra preocupação é quanto à tipicidade desse 

evento, por possuírem perfis relativamente definidos, sendo atribuídos a 

pessoas com menor escolaridade, desfavorecidas socialmente e em maior 

proporção, homens. No âmbito da mortalidade infantil no Brasil, esta, ainda se 

atrela as condições socioeconômicas desfavoráveis e precárias (BRASIL, 

2000).  

O conhecimento desse processo de mudanças no perfil da 

morbimortalidade na população ao longo do tempo, os determinantes da 

mortalidade e suas tendências possuem grande valor, pois seu 

acompanhamento possibilita distinguir os padrões e perfis que são relevantes à 

formulação e estratégias de políticas públicas. 

2.2 A mortalidade infanto-juvenil: níveis, padrões e tendências  

A mortalidade infanto-juvenil é uma medida importante para compor a 

construção de indicadores que medem qualidade de vida. O Índice de 

Desenvolvimento Humano, por exemplo, necessita de estimativas das 

probabilidades de morte em todas as faixas etárias para compor uma de suas 

dimensões: a longevidade (UNDP, 2013). Também é uma medida para 

subsidiar formulações de políticas em saúde pública.  

A mortalidade infanto-juvenil se subdivide em três grupos de idades, 

sendo eles: infantil, infância e adolescência2. Nesse sentido, conhecer o nível 

de mortalidade em cada grupo/idade viabiliza políticas mais assertivas, 

eficientes e eficazes, no intuito de possibilitar assim o bom uso dos recursos 

públicos. 

                                                           
2 Algumas organizações e as leis no Brasil definem distintamente o período de adolescência. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) define entre 10 e 19 anos, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) estabelece como sendo entre 15 e 24, já no Brasil, a Lei 8.069 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) considera como sendo entre 12 e 18 anos. Vide Eisenstein 
(2005). 
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No que tange a mortalidade infantil, os avanços nas condições de vida e 

saúde impactaram expressivamente em uma maior sobrevivência desse grupo. 

Políticas públicas (campanhas de vacinação e de higiene, melhores condições 

habitacionais, dentre outras), avanços nutricionais (acesso a melhor 

alimentação), melhorias nas condições sanitárias, assim como o contínuo 

investimento em educação, principalmente a elevação do nível educacional da 

mulher, foram importantes e decisivos para o vertiginoso declínio das taxas de 

mortalidade infantil no Brasil (BRASIL, 2000). O primeiro grupo etário (0 a 1 

anos) foi o que obteve maior ganho em sobrevida no início do processo de 

queda das taxas de mortalidade, ganho esse que, por consequência, também 

influenciou na queda da fecundidade, pois em um panorama de alta 

mortalidade infantil a necessidade de reposição populacional é maior, 

ocorrendo o inverso em um contexto de baixa mortalidade (IBGE, 2010).  

Segundo CEPAL (2007), o aumento na sobrevida infantil também é fruto 

e reflexo de ações preventivas após maiores exigências com relação às 

doenças de notificação obrigatória, além da redução das complicações e 

condições perinatais3. Apesar dos avanços na redução da mortalidade infantil, 

as metas estabelecidas pela Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento em 1994, bem como os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio em 2000, que objetivaram maiores ganhos na contínua redução da 

mortalidade infantil, não foram plenamente atendidas, estimando-se que sejam 

alcançadas em 2026, levando ao contínuo investimento em ações para o 

alcance desses objetivos (CEPAL, 2007, p.31, BBC Brasil, 2014). Entretanto, 

estudos mais recentes, publicados pelo United Nations Children’s Fund (2014, 

2015), apontam tendências positivas e ganhos favoráveis quanto à redução da 

mortalidade infantil, mas ainda ressaltam a existência de países no mundo, 

principalmente do continente africano, com altos valores para esse indicador.  

No contexto da América Latina, apesar dos diferenciais ainda 

persistirem, dados do CELADE (Centro Latino-americano e Caribenho de 

Demografia) para alguns países, de acordo com a revisão 2013, mostram a 

convergência para uma baixa taxa de mortalidade infantil (Gráfico 1). 

Entretanto, em países como o Haiti e Guatemala, por condições e eventos 

                                                           
3 Corresponde ao período anterior e posterior ao nascimento, entre a 22º semana de gestação 
e o 7º dia completo de nascimento. Vide: http://decs.bvs.br/ 

http://decs.bvs.br/
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adversos, ainda mantém altos níveis de mortalidade em relação aos países 

apresentados. No que concerne ao Brasil, esse conseguiu reduzir a 

mortalidade infantil em 67% entre 1990 e 2011, passando de 53,7 para 17,7 

óbitos por mil nascidos vivos (IPEA, 2014, p.66). 

Segundo estudo recente publicado pelo United Nations Children’s Fund 

(2015) sobre o panorama da mortalidade infantil no mundo, comparando os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecidos em 2000 por 

diversos países do mundo, inclusive o Brasil, no que tange a meta ODM 4 (que 

se refere à redução da mortalidade abaixo dos cinco anos de idade), o cenário 

brasileiro é positivo e o país logrou cumprir a meta. Entre 1990 e 2015, o Brasil 

reduziu em 73% a mortalidade na infância, abaixo dos 5 anos de idade, de 

modo que, atualmente, a taxa encontra-se em 18 e 15 por mil nascidos, para 

homens e mulheres, respectivamente. Houve também uma redução das 

desigualdades regionais, segundo o relatório. Quanto a Taxa de Mortalidade 

Infantil (TMI), essa passou de 14 para 9 por mil nascidos vivos, entre 1990 e 

2015.  

Gráfico 1 – Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) por ano 
quinquenal entre 1990 e 2013 para alguns países da América 

Latina.

 

Fonte: CELADE/CEPALSAT/ http://www.childmortality.org 

Apesar dos ganhos ao longo do tempo, o Brasil, como quinto país mais 

populoso do mundo, ainda detém diferenciais em seu território no que concerne 

à mortalidade infantil. Para isso, a melhoria na assistência pré-natal é um 
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quesito considerável nos planos de assistência em saúde, como fator que pode 

vir a reduzir esses diferenciais (IBGE, 2009; UNICEF, 2015). Os dados 

apontados pelo CELADE em 2013 indicam um nível de mortalidade infantil para 

o Brasil de 12,3 óbitos por mil nascidos vivos, o relatório apresentado pela 

ONU para o mesmo período indica cerca 13,0 óbitos por mil nascidos vivos. Já 

o IBGE, segundo a revisão das tábuas de mortalidade, apresenta um nível de 

15,0 óbitos para cada mil nascidos vivos (UNITED NATIONS CHILDREN’S 

FUND, 2013; CELADE, 2013; IBGE, 2014). 

Assim como em diversos outros países do mundo, o processo de 

mudanças no padrão de mortalidade no Brasil, principalmente infantil, gerou 

grandes alterações, com ganhos potenciais para a sobrevida infantil e dos 

demais grupos. A mortalidade infantil possui forte influência na expectativa de 

vida da população em relação aos demais grupos, pois o tempo de exposição 

às taxas de mortalidade é menor em relação aos demais grupos.  

Segundo dados e projeções do CELADE (2013), a tendência de queda 

da mortalidade infantil, mantidas as condições atuais e não havendo nenhum 

evento adverso que altere essa tendência, vai perdurar por muitos anos 

(Gráfico 2), porém com um ritmo muito menor que em décadas passadas. As 

projeções do CELADE para o Brasil indicam que até 2100 a Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI) chegará a menos de 5 por mil nascidos vivos, e a 

probabilidade de morte entre 0 e 5 anos a aproximadamente 10 por mil 

nascidos vivos.  
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Gráfico 2 – Taxa de Mortalidade Infantil e Probabilidade de Morte entre 0 e 5 
anos (por mil nascidos vivos) observadas e projetadas por período quinquenal 

para o Brasil entre 1950 a 2100 segundo dados do 
CELADE.

Fonte: CELADE – Divisão de População do CEPAL. Revisão 2013. 

Para Frederiksen (1966) e Preston (1975) a forte relação entre 

mortalidade e desenvolvimento econômico é uma resposta plausível que 

explica tais conquistas no que tange a redução dos níveis de mortalidade, mas 

também outros influentes contribuíram para formação desse cenário. Arriaga e 

Davis (1969) corroboram com a afirmação de Frederiksen quanto a forte 

influência do desenvolvimento econômico nesse processo. Essa relação, 

segundo Frederiksen (1966), é bem mais forte em países desenvolvidos e, no 

escopo da mortalidade infanto-juvenil, afeta diretamente os grupos 0 a 1 ano e 

1 a 4 anos de idade. Na mesma vertente, a queda da mortalidade no Brasil 

segundo Gomes et al. (2006) assim como Paixão e Ferreira (2012), avaliam 

que o desenvolvimento econômico também é um dos determinantes, esse 

desenvolvimento é tratado de modo geral pelo aumento da renda. Em seus 

estudos comprovam tal fato quando relacionam a mortalidade infantil com o 

Índice de Gini4. Numa comparação entre renda e educação, no caso do Brasil, 

o aumento da renda per capita tem contribuído mais para o declínio dos níveis 

de mortalidade, mas que ambos são determinantes na queda desses níveis 

(VOLG, 2005).  

                                                           
4O Índice de Gini mensura o grau de desigualdade existente na distribuição de renda na 
população segundo a renda domiciliar per capita. 
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Preston (1980) reafirma a influência dos fatores econômicos, 

principalmente na mortalidade abaixo dos 5 anos, mas ressalta os diferentes 

impactos no contexto urbano e rural. Esse processo de queda tem ocorrido 

com maior rapidez no meio urbano, especialmente para o sexo feminino. Da 

mesma forma, Turrel e Mengersen (2000) fazem menção a uma potencial 

correlação com fatores econômicos quando afirmam que os elevados níveis de 

mortalidade infantil, por exemplo, se concentram em regiões em que o 

potencial de renda familiar é baixo. 

Diversos foram os fatores que conduziram ao padrão de 

morbimortalidade atual, uma sequência de processos inter-relacionados. 

Todavia, esses processos não se deram de forma homogênea no mundo, nem 

tão pouco no caso do Brasil (Prata, 1992). Essa heterogeneidade no Brasil é 

notada quando se compara a mortalidade entre as regiões. Ainda que tenham 

se reduzido com o tempo, as diferenças entre níveis e padrões de mortalidade 

no Brasil, além do tempo em que se deu cada fase desses processos, são 

também fruto de uma série de outros fatores, mas que em geral pode-se 

atribuir à má distribuição ou aplicação das políticas públicas, à concentração da 

renda, e a diferentes padrões de doenças que acometem cada região, entre 

outros (MONTEIRO, BENÍCIO & BALDIJÃO, 1980; CUTLER, DEATON & 

LLERAS-MUNEY, 2006).  

Para ilustrar os diferenciais regionais nos níveis de mortalidade infantil e 

as tendências observadas até o momento, o Gráfico 3, apresenta, segundo os 

dados do IBGE, as TMI entre 2000 e 2014 por regiões do Brasil. Os dados 

apresentados permitem identificar a trajetória dos níveis de mortalidade e 

também possibilita e motiva discussões quanto aos seus determinantes e 

diferenciais regionais. 
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Gráfico 3 - Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) entre 2000 e 
2014 por região do Brasil segundo dados do IBGE. 

 Fonte: SIDRA/IBGE. 

 A redução da mortalidade infantil ao longo do tempo tem também 

impactos importante em se considerar a produção de estimativas para essa 

população, considerando a redução do quantitativo de eventos, bem como a 

população exposta. Essa redução, então propiciada pelo processo de transição 

demográfica - em que os níveis de mortalidade, da mesma forma que a 

fecundidade, declinaram vertiginosamente - tem sido motivo de estudos pelo 

mundo, de modo que questionam os limites desse declínio, se traduzindo em 

políticas públicas específicas, pois esse processo que reconfigura a estrutura 

etária populacional tende afetar setores específicos na sociedade, por exemplo: 

oferta de mão de obra, educação, saúde e previdência social, causando 

aumento ou redução de demanda (CARVALHO e BRITO, 2002; HAKKERT, 

2014). 

O declínio da fecundidade é refletido no contingente populacional em 

idade jovem. Na série e projeção apresentada no Gráfico 4, o CELADE (2013) 

mostra a redução dessa população para o Brasil e infere que em 2100 a 

população entre 0 e 14 anos corresponderá aproximadamente a apenas 15% 

da população total. Da mesma forma os dados do censo brasileiro entre 1970 e 

2010, apresentado no Gráfico 5, corroboram esse declínio. 
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Gráfico 4 – Proporção populacional infanto-juvenil (0 a 14 anos), observado e 
projetado, em relação à população total para o Brasil entre 1950 e 2100 

segundo estimativas do 
CELADE.

 Fonte: CELADE – Divisão de População do CEPAL. Revisão 2013. 

 

Gráfico 5 – Percentual populacional por grupo etário de 0 a 14 anos por ano 
censitário entre 1970 e 2010 para o Brasil segundo dados do IBGE. 

Fonte: SIDRA/IBGE – 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 

A redução no contingente populacional infanto-juvenil ao longo do tempo 

ressalta as observações feitas quanto à transição epidemiológica. Esse declínio 

populacional tem importantes impactos em diversas áreas da sociedade, como, 

por exemplo, saúde, educação e emprego (CARVALHO e BRITO, 2002). A 

configuração da morbimortalidade ao longo dos grupos etários ganhou outro 
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perfil, com prevalência das causas externas em quase todos os grupos entre 0 

e 14 anos, exceto ao primeiro grupo, menor de 1 ano. A mortalidade nesse 

grupo está ligada bem mais a condições sanitárias, nutricionais e a problemas 

perinatais (OMRAN, 1971; BARRETO et al., 1993; VIEIRA, SILVA e VIEIRA, 

2003; BRASIL, 2012). 

Os dados apresentados nos gráficos de 6 a 10 dizem respeito à taxa de 

mortalidade por grupos de idade em cada ano, descritos segundo os capítulos 

da Classificação Internacional de Doenças número 10, sendo assim, a razão 

entre o número de óbitos por grupos de doenças e a população total por grupos 

de idade5.  

Gráfico 6 – Padrão de mortalidade para o grupo menor de 1 ano segundo as 
cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

 Fonte: SIS/SIM/DATASUS – 1991, 2000, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Foi realizada uma padronização tomando como padrão os dados do ano de 2010, de modo a 
averiguar se as alterações na composição populacional ao longo dos anos tiveram influência 
no peso relativo que cada grupo de doenças possui sobre os grupos etários ao longo dos anos 
em análise. Entretanto, constatou-se que tais alterações não foram significativas a ponto de 
interferir nos resultados apresentados, de modo que se desconsiderou a padronização. 
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Gráfico 7 – Padrão de mortalidade para o grupo de 1 a 4 anos segundo as 
cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

 
Fonte: SIS/SIM/DATASUS – 1991, 2000, 2010. 

 

Gráfico 8 – Padrão de mortalidade para o grupo de 5 a 9 anos segundo as 
cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

 Fonte: SIS/SIM/DATASUS – 1991, 2000, 2010. 
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Gráfico 9 – Padrão de mortalidade para o grupo de 10 a 14 anos segundo as 
cinco maiores taxas de mortalidade em 2010, nos períodos de 1991, 2000 e 

2010 para o Brasil. 

 Fonte: SIS/SIM/DATASUS – 1991, 2000, 2010. 

 

Analisando os gráficos apresentados constata-se que, segundo dados 

do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde6, o capítulo 

XVI7 (Algumas afecções originadas no período perinatal) possui a maior 

prevalência no ranking da mortalidade abaixo de 1 ano com uma taxa de 8,2 

por mil habitantes, seguido por Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas (3,0 por mil habitantes) (Gráfico 6). 

Quanto ao grupo etário de 1 a 4 anos, Gráfico 7, nota-se um padrão de 

morbidade distinto daquele apresentado no grupo menor de um ano, tendo as 

causas externas de morbimortalidade maior prevalência. Da mesma forma, 

para os grupos de 5 a 9 anos e 10 a 14 anos, as causas externas de 

morbimortalidade também são predominantes. Com exceção do grupo menor 

de 1 ano, os demais grupos apresentam padrões de mortalidade semelhantes 

segundo as cinco maiores taxas de mortalidade por grupo de doenças em 

2010, com destaque para as causas externas WAISELFISZ, 2014).  

                                                           
6É importante ressaltar que são dados brutos disponibilizados no site do DATASUS e que não 
houve qualquer aplicação metodológica para avaliação da qualidade dos dados, tão quanto 
para correção de sub-registro se assim houver. 
7 Devido alteração na Classificação Internacional de Doenças (CID), a classificação para o ano 

de 1991 corresponde a CID-9, já os anos de 2000 e 2010 correspondem à CID-10, entretanto, 
para análise comparativa tomou-se as maiores prevalências correspondentes ao ano de 2010, 
o que possibilitou identificar as prevalências dos mesmos grupos na classificação CID-9. 
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A causa da morte é um fator relevante no estudo da mortalidade, pois 

ela integra um conjunto de informações relevantes à formação do perfil da 

morbimortalidade na população.  Frente aos dados apresentados, o perfil da 

mortalidade infanto-juvenil tem como principal “vilão”, atualmente, a 

mortalidade por causas externas8, apresentando maior nível de prevalência em 

2010, mas também em 1991 e 2000, com exceção do grupo menor de um ano 

que são acometidas as afecções originadas no período perinatal (SOUZA, 

1994, WAISELFISZ, 2014). 

O crescente índice de violência no Brasil tem despertado discussões e 

estudos quanto ao perfil das pessoas envolvidas nesse evento, assim como os 

espaços de ocorrência. Segundo Sousa, Assis e Silva (1997), assim como 

Andrade e Marinho (2011), os jovens (15 a 24 anos) estão mais propensos a 

morrer por eventos que englobam as causas externas do que por outras 

doenças, esse fato se estende a população abaixo dos 15 anos em que os 

níveis de mortalidade por causas externas ainda são alarmantes na avaliação 

de Andrade e Marinho (2011) para o Brasil. Os acidentes de transportes e 

agressões são líderes das causas externas (ANDRADE e MARINHO, 2011, 

WAISELFISZ, 2014).  

Andrade e Marinho (2011) ao estudar as relações entre juventude e 

homicídios em regiões metropolitanas no Brasil, também comparando grupos 

etários distintos, afirmam que os espaços domiciliares e extradomiciliares 

possuem pesos distintos em relação às causas externas de mortalidade, sendo 

que até 5 anos de idade a mortalidade por causas externas se atribui ao 

primeiro, domiciliar, e acima dos 5 anos ao extradomiciliar.  

Apesar do ganho em relação a queda nas taxas de mortalidade no 

território brasileiro, as taxas de mortalidade por homicídios entre os jovens 

ainda são elevadas. Nesse processo, a mortalidade por causas externas, em 

especial por homicídios, configurou um perfil, uma tipologia que possui 

características peculiares atribuídas a jovens com baixa escolaridade, negros, 

e residentes em bairros ou periferias ainda em condições de baixo 

                                                           
8 As mortes por causas externas (exógenas) incluem homicídio, suicídio, agressões, acidentes 
resultantes de quedas, afogamentos, meios de transportes e etc. - Vide (Cap. XX CID-X - 
http://www.datasus.gov.br/). 
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desenvolvimento (SOUSA, ASSIS e SILVA, 1997; SOUSA et al., 2012; MATOS 

e MARTINS, 2013). 

Segundo Waiselfisz (2014) as alterações radicais das características da 

mortalidade nesse grupo, infanto-juvenil, no Brasil, podem ser consideradas 

como sendo uma configuração de “novos padrões da mortalidade juvenil”. 

Foram diversos os fatores que conduziram ao padrão de morbimortalidade 

atual, e adicionam-se a esses o desenvolvimento das cidades, a urbanização, 

que culminaram no aumento da criminalidade. Há diversos estudos WOOD, 

1977; UNCHS/HABITAT, 1994; BANDYOPADHYAY e GREEN, 2013) que 

relacionam o crescimento urbano com mortalidade, comprovando que o maior 

nível de urbanização reflete em menor mortalidade, todavia advertem que tais 

fatores são atribuídos ao maior acesso à saúde, educação e melhores 

condições sanitárias. Ressalta-se, entretanto, que o crescimento urbano 

implicou na interiorização da criminalidade, que fez elevar os níveis de 

mortalidade em pequenas cidades do Brasil (IBGE, 2010; WAISELFISZ, 2014). 

Além dos diferentes momentos em que se deram e ainda se dão as 

fases do processo de transição epidemiológica e demográfica no Brasil, as 

desigualdades socioeconômicas, a má distribuição da renda e o baixo acesso 

às condições dignas de saúde e alimentação entre suas regiões, intensificam 

as disparidades sobre níveis de mortalidade, apesar das tendências ao longo 

do tempo mostraram uma queda sustentada desses níveis (WOOD, 1977; 

IBGE, 1999; VIEIRA, SILVA e VIEIRA, 2003).  Nesse sentido, a Figura 19 

apresenta as taxas de mortalidade (por mil habitantes) por grupos de idade 

entre 0 e 14 anos por regiões do Brasil no intuito de identificar e exemplificar os 

diferenciais regionais. 

    

 

                                                           
9 Vale salientar que os dados apresentados na Figura 1 são advindos do Sistema de 
Informações em Saúde. 
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Figura 1 – Distribuição das taxas de mortalidade (por mil habitantes) por grupos etários infanto-juvenis para o período de 
1991, 2000 e 2010 por regiões do Brasil. 

   

  

Fonte: SIS/SIM/DATASUS – 1991, 2000, 2010. 
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Os dados apresentados na Figura 1 possibilitam visualizar a transição da 

mortalidade de modo que se constatam a queda nos níveis de mortalidade 

entre as regiões.  Os níveis entre regiões são visualmente distintos o que 

permite inferir quanto ao descompasso no período em que se deram esse 

processo entre as regiões.  

Uma breve análise da Figura 1 permite identificar que ao longo desses 

períodos as maiores taxas se mantêm nas regiões Sudeste e Nordeste e que, 

além disso, essas taxas têm aumentado na região Norte, nos dois últimos 

grupos de idade, caindo nos demais casos. Através dos dados apresentados, 

que retratam os níveis e diferenciais de mortalidade por idade e regiões do 

Brasil, é possível construir suposições acerca desses diferenciais, que, por 

exemplo, esses diferenciais podem se estender a níveis geográficos menores 

em cada região, além de identificar as transformações diante da série 

apresentada.  

Carvalho e Sawyer (1978) já observavam os diferencias de mortalidade 

entre as regiões do Brasil, onde o Nordeste apresentava os maiores níveis de 

mortalidade em contraponto com a região Sul que apresentava os menores 

níveis. Esses diferenciais são estendidos à mortalidade jovem segundo Pereira 

(2014), quando estuda os diferencias de mortalidade jovem no Brasil segundo 

os dados censitários de 2010. O autor constata que o nível de desenvolvimento 

socioeconômico de cada região influencia diretamente os níveis de 

mortalidade, ele faz essa afirmação quando compara os níveis de mortalidade 

com outros indicadores sociais, assim como faz relação com o crescimento da 

violência entre as regiões do Brasil. Muito embora ainda se constatem 

diferenciais nos níveis e padrões de mortalidade entre áreas e subáreas no 

Brasil, esses tem tido redução considerável. 

Nos mapas da violência por Waiselfisz (2014) apresentam-se 

estatísticas interessantes quanto aos níveis de mortalidade entre as regiões do 

Brasil, em que se destaca o crescimento da mortalidade jovem na região 

Nordeste. Os mapas também apresentam os diferenciais por sexo, em que os 

maiores níveis são enfaticamente atribuídos aos homens. 

Um dos pontos principais quando se trata de diferenciais, níveis e 

padrões de mortalidade é quanto às comparações por sexo, pois a mortalidade 
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se comporta de forma distinta entre homens e mulheres, estando ambos 

acometidos a fatores e características diferentes, em especial nas idades 

jovens e adultas jovens (BREA, 2003; LAURENTI, R. et al., 2005; SOUZA et 

al., 2012).  Estudos como Wong et al. (2013) e Wong, Barros e Santos (2015) 

para o Brasil, aferem que apesar dos diferencias de mortalidade entre homens 

e mulheres se manterem, e além disso, haver uma sobre mortalidade 

masculina, tem se observado uma tendência de redução desses diferencias, 

principalmente na mortalidade infantil, mas também na juvenil ao longo do 

tempo. Esses diferenciais por sexo se intensificam mais no meio rural, de modo 

que no meio urbano os níveis são relativamente mais baixos (IBGE, 1999; 

SIVIERRO, TURRA e RODRIGUES, 2010, WONG et al., 201; WONG, 

BARROS e SANTOS, 2015). 

O Gráfico 10 apresenta as probabilidades de morte entre 0 e 14 anos, 

calculadas com base nos dados das tábuas de mortalidade abreviada 

divulgadas pelo IBGE para 2010. Quanto a Figura 2, esse mostra as 

probabilidades de morte, , por grupos etários e sexo, o que permite 

comparar os diferenciais de níveis de mortalidade10.  

Apesar de alguns autores (IBGE, 1999; Wong et al, 2013; Wong, Barros 

e Santos, 2015) já verificarem a redução nos diferenciais da mortalidade por 

sexo, principalmente nas primeiras idades, a análise desses dados tende a 

reforçar essas constatações no contexto das regiões brasileiras. 

                                                           
10 A probabilidade de morte entre idades é dada pela seguinte fórmula: , em que  

correspondem a função de mortalidade e sobrevivência na tábua de mortalidade, respectivamente, e que 
 corresponde a idade do indivíduo e   ao intervalo admitido - vide Bowers et al. (1986). 
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Gráfico 10 – Probabilidade de morte (por mil habitantes) entre 0 e 14 anos por 
sexo e região do Brasil em 2010.  

 

Fonte: IBGE, 2010 – Tábuas abreviadas de mortalidade. 

As maiores probabilidades de morte entre 0 e 14 anos estão 

concentradas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com sobremortalidade 

masculinas em todas as regiões. Segundo Aquino et al. (1991) e, da mesma 

forma, Godinho e Mameri (2002), a sobremortalidade masculina pode ser 

explicada pela magnitude das causas externas entre jovens. Isso vai de 

encontro com os dados apresentados em relação às morbidades que afetam os 

grupos infanto-juvenis. Apesar dos padrões apresentados no Gráfico 10 serem 

semelhantes entre regiões, os diferenciais de nível ressaltam as diferenças no 

tempo de declínio da mortalidade e, por conseguinte, nos processos de 

transição.     

A Figura 2 a seguir apresenta as probabilidades de morte por grupos de 

idade, sexo e por região do Brasil. Os dados foram obtidos das tábuas de 

mortalidade abreviadas para as regiões do Brasil para o ano de 2010 segundo 

a revisão realizada pelo IBGE em 2014. O intuito de apresentar esses dados é 

possibilitar enxergar os níveis e padrões de mortalidade infanto-juvenil no 

contexto das regiões do Brasil, de modo que possa servir de embasamento 

para posteriores discussões sobre os diferencias da mortalidade em cada 

região, assim como servir de comparativo para os resultados a serem obtidos 

mais a diante nesta dissertação. 
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Figura 2 – Probabilidades de morte, , por grupos etários, sexo e regiões do Brasil em 2010. 
 

 

Fonte: IBGE, 2010 – Tábuas abreviadas de mortalidade. 
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Os dados apresentados na Figura 2 evidenciam dois pontos cruciais na 

mortalidade, o primeiro se trata do evidente diferencial no nível da mortalidade 

existente entre homens e mulheres, em que a sobremortalidade afeta os 

homens, o segundo diz respeito a semelhança entre os padrões, tanto no que 

se refere ao sexo, quanto entre as regiões.  

Os diferenciais entre sexo no Brasil se explicitam principalmente na 

comparação entre expectativas de vida. Em 2013, segundo o IBGE (2014), a 

expectativa de vida ao nascer dos homens era de 72,3 anos, enquanto as 

mulheres possuíam 7,3 anos a mais de sobrevida (78,6 anos). Os diferenciais 

por sexo entre as regiões são mais enfáticos, principalmente no Norte e 

Nordeste (IBGE, 2014).  

Tabela 1 – Expectativa de vida ao nascer por Região Administrativa do 
Brasil e por sexo, 2010. 

Região Homens Mulheres Total 

Brasil 70,21 77,38 73,76 

Norte 67,57 74,36 70,76 

Nordeste 67,15 75,41 71,20 

Sudeste 72,09 78,65 75,40 

Sul 72,57 79,12 75,84 

Centro-oeste 70,43 77,08 73,64 
Fonte: IBGE, 2010 – Tábuas abreviadas de mortalidade. 

Um dos possíveis fatores, além dos determinantes já discutidos, que 

implicam nos diferenciais por sexo e intrarregionais, diz respeito às morbidades 

que afetam cada sexo, tão quanto os níveis de incidência que uma mesma 

morbidade possui sobre cada sexo.  

Outro fator relevante aos diferenciais de mortalidade no país diz respeito 

à cobertura dos óbitos, principalmente infantis. O sub-registro impede que se 

mensurem diretamente os níveis de mortalidade em algumas regiões do país, 

em especial no Norte e Nordeste, e, com isso, as possibilidades de se retratar 

os reais diferenciais requerem maior esforço metodológico (IBGE, 2009). 

Nessa discussão entra um questionamento importante em relação ao 

entendimento dos diferenciais de mortalidade até aqui discutidos. Pensando-se 

na possibilidade de correção dos dados apresentados, com foco nos grupos 

etários discutidos, em termos de nível das taxas, haveria alteração nas análises 

tratadas até aqui? Ou seja, questiona-se quanto a possíveis alterações diante 
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da possibilidade de correção de um provável sub-registro nesses dados de 

óbitos. 

Esse questionamento, os levantamentos históricos sobre a mortalidade, 

os avanços metodológicos propostos ao longo do tempo, assim como as 

discussões levantadas compõem o aporte teórico que vão respaldar os 

resultados dessa dissertação, tendo em vista às perspectivas de explorar os 

diferenciais de mortalidade infanto-juvenil no contexto do território brasileiro.  

2.3 A mortalidade no contexto das Pequenas Áreas: limitações. 

  Estimativas de taxas demográficas em pequenas áreas são, 

metodologicamente, um desafio. No Brasil, a intrínseca velocidade das 

mudanças demográficas impõe-se, por si, um obstáculo à estimação e análise 

de tendências nos indicadores (GONZAGA et al., 2014). 

  No que diz respeito às taxas de mortalidade, destacam-se duas 

limitações relacionadas aos dados, tanto de óbito quanto de população. A 

primeira está relacionada aos pequenos números observados/registrados, tanto 

no numerador (evento) quanto no denominador (população exposta). Este é um 

problema que afeta a estimação de taxas de mortalidade em qualquer área 

com pouca população (GONZAGA et al., 2014, LIMA et al, 2012).. Atrelado às 

flutuações, a migração, para Santos (2010), impacta relevantemente nas 

estimativas de pequenas áreas, pois ocasiona flutuações aleatórias, seja no 

contingente populacional, seja no número de eventos vitais. 

  Os pressupostos estabelecidos pelas técnicas demográficas são 

afetados pelo tamanho, heterogeneidade das áreas e má qualidade das 

informações, fazendo com que não sejam cumpridos, o que leva muitas vezes 

leva a se trabalhar com medidas e técnicas indiretas (LIMA et al., 2012; LIMA 

et al,. 2014). 

  O segundo problema é, em geral, bem específico de países em 

desenvolvimento: qualidade nos dados de óbitos e população. Os problemas 

relacionados à qualidade dos dados são de dois tipos: erro de cobertura e erro 

de declaração de idade, tanto nos registros vitais quanto nos censos 

demográficos (JUSTINO et al., 2012). O primeiro, erro de cobertura, afeta mais 

os registros vitais. Quando se trata de eventos vitais de mortalidade no 
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contexto de áreas menores, quanto menor o contingente populacional, maior é 

o efeito causado pelas subnotificações das estatísticas vitais (JUSTINO et al., 

2012).  

  Geralmente, os censos populacionais apresentam problemas de 

cobertura, especialmente nas primeiras idades. Entretanto, o segundo 

problema, erro de declaração de idade, comumente é o que mais afeta dados 

de população. Esses erros estão relacionados à preferência digital e erro de 

memória (HORTA, 2012). A preferência digital ocorre quando no momento da 

declaração das informações o informante, em geral, tende a declarar 

erroneamente a idade, arredondando a idade para valores múltiplos de 10 ou 

terminativas em 0 e/ou 5 (HORTA, 2012).  

  O erro de memória, mais atribuído a dados de estatísticas vitais, também 

está relacionado à imprecisão da informação prestada, isso devido a maior 

incerteza do informante no ato da declaração (HORTA, 2012). Além do 

problema de variação nos dados, flutuações aleatórias, se observam níveis 

variáveis de cobertura dos dados em pequenas áreas, o que implica 

principalmente no quesito de estimativas de população (FREIRE, 2001; 

FÍGOLI, 2010). 

Os dados de óbitos e população no Brasil têm melhorado bastante ao 

longo do tempo, com diminuição do sub-registro e subsequente aumento da 

cobertura, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, apesar de serem 

menos desenvolvidas em relação às demais (IBGE, 2009; QUEIROZ e 

SAWYER, 2012), todavia, ainda não possui cobertura de 100% de seus 

eventos vitais. A qualidade dos dados de estatísticas vitais é fundamental para 

a construção de indicadores sociais e de desenvolvimento, pois tais 

indicadores compõem um conjunto de critérios que auxiliam no planejamento 

de políticas públicas (IBGE, 2009; FREIRE et al., 2014).  

Os estudos no contexto de pequenas áreas têm o intuito de contribuir 

para o planejamento de políticas públicas mais focalizadas, de modo a torna-

las mais eficientes e eficazes, entretanto, estudos nesse contexto, da mesma 

forma e tão quanto em grandes áreas, requer informações criteriosamente 

confiáveis (FREIRE et al., 2014). Assim sendo, conhecer os níveis e padrões 

de mortalidade em pequenas áreas pode garantir melhores estratégias ao 
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planejamento de saúde pública, assim como explorar a existência de 

diferenciais de mortalidade.  

Alguns autores (CARVALHO, 1982; FÍGOLI e WONG, 2002; 

AGOSTINHO, 2009; BONIFÁCIO e AMORIM, 2010; BAKER, ALCANTARA e 

RUAN, 2011; LIMA, QUEIROZ e SAWYER, 2014) aferem que as metodologias 

tradicionais para estimativas de mortalidade (BRAS e COALE, 1973; NAÇÕES 

UNIDAS, 1986; HILL, 1987), apresentam lacunas diante das mudanças 

ocorridas pela transição demográfica, principalmente por limitações e quebra 

de pressupostos dessas metodologias, com ressalvas ao pressuposto de 

população fechada. Isso fez com que estudiosos buscassem soluções para 

essa demanda, permitindo-se assim propor meios para produção de 

estimativas mais fidedignas (FÍGOLI et al., 2010). 

Queiroz et al. (2012) argumentam que o acesso dos estudiosos a dados 

georreferenciados possibilitou a obtenção de estimativas mais precisas no 

contexto das pequenas áreas, mas ressaltam que mesmo em condições em 

que se trabalha com grandes amostras, o risco de ter estimativas instaveis é 

alto em vista ainda das deficiências de qualidade e cobertura dos dados. 

Umbelino (2012) e Padilha et al. (2013) enfatizam a utilização de sistemas 

computacionais modernos para análise de dados, que têm contribuído cada 

vez mais, possibilitando maior precisão nas simulações de cenários. Todavia, 

mesmo em grandes áreas ja se enfrentam problemas metodológicos para se 

lidar com sub-registro e má qualidade de dados. Nesse sentido, Queriroz et al. 

(2012), assim como Lima et al. (2013), convergem para a afirmativa de que as 

técnicas demográficas usuais para produção de estimativas, quando aplicadas 

a pequenas áreas conduzem a resultados enviesados. No entanto, o 

conhecimento dos pressupostos e das limitações em uso de modelos e 

metodologias não invalida o uso (SANTOS e BARBIERI, 2015). 

Avaliar a qualidade das informações e corrigi-las, quando necessário, 

possibilita que se tenha um conhecimento mais assertivo sobre estimativas 

populacionais. No tocante à mortalidade isso se faz indispensável. 
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2.4 A mortalidade no contexto das Pequenas Áreas: potenciais 

metodológicos 

Nesse tópico pretende-se apresentar alguns estudos dedicados a 

produção de estimativas de mortalidade em populações com pequenos 

números na relação evento/exposição, e/ou com problemas relacionados à 

qualidade dos dados, assim como estudos correlatos a pequenas áreas.  

Frente às inúmeras dificuldades em se ter boas estimativas em 

pequenas áreas, pesquisadores e estudiosos têm dispendido esforços para 

desenvolver e adaptar metodologias capazes de solucionar ou amenizar esses 

problemas (SZWARCWALD e CASTILHO, 1989; MARSHALL, 1991; YOU e 

RAO, 2000; FREIRE, 2001, BRITO, CAVENAGHI e JANNUZZI, 2010; 

WILMOTH et al., 2012; JUSTINO, FREIRE e LÚCIO, 2012; QUEIROZ et al., 

2013; QUEIROZ, GONZAGA e LIMA, 2013; GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2014; 

GONZAGA, FREIRE e GOMES, 2014; SANTOS e BARBIERI, 2015). As 

técnicas de estimação indireta são algumas das medidas adotadas para 

correção de dados, todavia, técnicas mais robustas vêm sendo exploradas 

(SAWERY e CASTILHA, 1989; FREIRE, 2001, FREIRE, 2013).  

A demanda por metodologias capazes de suprir as deficiências da 

qualidade dos dados, principalmente no contexto de áreas desagregadas, tem 

se elevado e isso tem sido reflexo de alguns estudos e publicações nessa área. 

Todavia, apesar dos estudos metodológicos nessa área terem se intensificado 

mais recentemente, a preocupação com a qualidade dos dados é algo que vem 

sendo discutido há mais tempo em diversas áreas (HORTA, 2006; 

AGOSTINHO, 2009).  

Em sua maioria, os estudos relativos à mortalidade ou que se referem a 

produção de estimativas tem seus esforços voltados a superar as deficiências 

dos dados, seja relacionado a qualidade e cobertura, assim como ao problema 

de pequenos números.   

Assim, estudos como (Horta et al. 1998; Turrel e Mengersen, 2000; 

Almeida e Szwarcwal, 2014; Santos e Barbieri, 2015) abordam e propõem 

metodologias para correção e estimação de eventos em pequenas áreas. 

Alguns desses trabalhos propõem métodos de estimação para mortalidade 

infantil, principalmente por ser uma faixa com maior propensão ao sub-registro. 
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As metodologias empregadas variam desde aplicações de técnicas indiretas a 

modelos mais sofisticados, porém, todos com o objetivo de produzir estimativas 

mais robustas, de modo a superar as deficiências dos dados. 

O estudo proposto por Horta et al. (1998), por exemplo, apresentam 

estimativas de mortalidade infantil e expectativas de vida ao nascer para os 

municípios brasileiros com dados dos censos de 1970, 1980 e 1991. Os 

autores utilizaram a Técnica de Mortalidade Infanto-Juvenil proposta por 

William Brass em 1968, que usa as informações do total de filhos nascidos e o 

número de filhos sobreviventes, atrelando também ao uso de técnicas de 

padronização. Apesar de a combinação das metodologias propostas terem 

propiciados resultados relevantes, os autores fazem ressalvas quanto ao 

emprego da técnica de Brass no contexto municipal, pois não há 

sustentabilidades dos pressupostos requeridos pelo método, o tornando frágil 

nesse sentido, além de se considerar o baixo contingente populacional nessas 

áreas. Nesse caso, se ressaltam as limitações de alguns métodos usuais 

diante das mudanças demográficas atuais (Lima et al., 2013). 

No trabalho de Almeida e Szwarcwal (2014), os autores desenvolvem 

um método de estimação da mortalidade partindo dos fatores de correção de 

óbitos de nascidos vivos por município brasileiro, além de resultados 

apresentados por Frias et al. (2013). Os autores fazem uso das probabilidades 

de ocorrência de óbito infantil em municípios de pequeno porte populacional 

para adequação do quantitativo de óbitos. Nos casos em que as estimativas de 

mortalidade infantil foram consideradas insuficientes, os autores fizeram uso de 

modelos de regressões múltiplas para corrigir as estimativas. Neste caso é 

considerada a possibilidade de sub-registro nos óbitos, o que levou os autores 

a contornar a situação por meio de metodologias. 

Considerando também o fator sub-registro, Frias et al. (2013) buscam 

em seu trabalho estudar a mortalidade infantil, de modo que propõem métodos 

de correção por padronização para os dados desse grupo, em uma amostra de 

133 municípios. Eles tomaram os dados do Nordeste e da região amazônica 

entre 2000 e 2009 a fim de estimar o coeficiente de mortalidade infantil com 

dados corrigidos por estado. Os autores, entretanto, relatam as limitações do 

método e enfatizam que o método não deve ser usado para todos os níveis de 
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agrupamentos, e da mesma forma não deve ser aplicado a outros grupos 

etários que não compreendam a mortalidade infantil.  

Na perspectiva de estimativas para pequenas áreas no panorama 

brasileiro, o trabalho de Queiroz et al. (2013) aborda a mortalidade adulta. 

Nesse trabalho fazem uso de métodos de padronização indireta combinado 

com estatística bayesiana. Os autores têm o intuito de produzir, para 137 áreas 

pequenas, no período de 1980 e 2010, estimativas de mortalidade com maior 

confiabilidade. Em seus resultados, em relação à aplicação do método 

proposto, afirmam que a combinação desses métodos é relevante na produção 

de boas estimativas para áreas pequenas, de modo que suavizam as 

deficiências nessas. 

O trabalho desenvolvido por Mckinnon (2010) propõe estimativas da 

mortalidade infantil a nível municipal para o Brasil usando estatística 

bayesiana. A autora usa um processo de suavização espacial, tomando 

informações de áreas vizinhas a fim de gerar estimativas de mortalidade mais 

estáveis e precisas em áreas menores. Segundo a autora as estimativas 

bayesianas produziram um padrão de mortalidade infantil espacial mais claro, 

com variações menores nos municípios menos povoados. O estudo usou uma 

amostra de 20% dos domicílios localizados em municípios com menos de 

15.000 mil habitantes e uma amostra de 10% dos domicílios em municípios 

com 15.000 mil ou mais habitantes segundo os microdados do censo brasileiro 

de 2000.  

O método bayesiano é um método que vem sendo aplicado em alguns 

trabalhos mais recentemente e que segundo Assunção (2002) é um método 

promissor na produção de estimativas em pequenas áreas. Para o autor, é um 

método propício à realização de projeções de população em áreas que 

possuem heterogeneidade em suas componentes demográficas. Esse método 

tem sido explorado com maior rigor nos últimos 25 anos por ser um método 

quantitativo utilizado na análise da variabilidade de dados. O método parte do 

conhecimento de uma distribuição a priori sobre um parâmetro θ, em que θ 

representa uma quantidade desconhecida que está relacionada a um conjunto 

de dados y, em que y é a única informação que se conhece sobre θ. Essa 

relação é representada por uma função condicional p(θ|y). A estatística 
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Bayesiana tem como base as definições subjetivas de probabilidade dadas 

pelos Postulados/Teoremas de Thomas Bayes (BAYES e PRICE, 1763; 

RESENDE, 2000). 

A combinação de métodos, a proposição de modelos e o rompimento de 

pressupostos têm levantado discussões de como solucionar as dificuldades em 

lidar com contextos espaciais reduzidos (SANTOS, 2010; UMBELINO, 2012; 

LIMA et al., 2013), mesmo que, segundo You e Rao (2000), não seja uma 

tarefa fácil a definição de um modelo “adequado para todas as pequenas áreas 

com resultados satisfatórios”, obter metodologias robustas para estimativas em 

pequenas áreas, diminuindo o efeito das flutuações aleatórias, e mensurar os 

eventos demográficos com maior precisão tem sido o foco de alguns estudos 

atualmente (SZWARCWALD e CASTILHO, 1989; MARSHALL, 1991; YOU e 

RAO, 2000; FREIRE, 2001, BRITO, CAVENAGHI e JANNUZZI, 2010; 

JUSTINO, FREIRE e LÚCIO, 2012; QUEIROZ et al., 2013; QUEIROZ, 

GONZAGA e LIMA, 2013; GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2014; GONZAGA, FREIRE e 

GOMES, 2014; FREIRE et al, 2014; SANTOS e BARBIERI, 2015). 

Mesmo em níveis geográficos maiores como regiões e até países, as 

deficiências nos dados ainda persistem. Rajaratnam et al. (2010), em seu 

estudo, afirmam que diante das mudanças demográficas, em especial da 

queda das taxas de mortalidade infantil, há um interesse maior em saber como 

se comportam os diferenciais de níveis entre países. Para os autores, o estudo 

da mortalidade infantil se dá pela sua relevância como uma medida 

fundamental de mensuração do desenvolvimento humano. A proposta 

metodológica de Rajaratnam et al. (2010) parte das estimativas de crianças 

nascidas vivas e crianças mortas, obtidas nas Demographic and Health 

Surveys (DHS) de 166 países. Eles abordam três dimensões para o 

desenvolvimento de um conjunto de métodos: a duração média de exposição à 

mortalidade por conjunto de crianças da mãe em qualquer idade (ou tempo de 

exposição materna desde o primeiro nascimento), medidas de coorte e período 

de crianças que já nasceram e que estão mortas e a variação no padrão etário 

da fecundidade e da mortalidade entre as regiões e países. As conclusões 

consideram que os métodos melhoraram significantemente as estimativas de 

mortalidade entre menores de cinco anos. 
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Assim como há a aplicação de métodos matemáticos mais complexos, 

há também métodos qualitativos que podem julgar a qualidade dos dados, e 

isso é mostrado no estudo realizado por Joubert et al. (2013). No estudo da 

dinâmica demográfica e de características populacionais, compreender a 

importância de se reavaliar, validar e comparar dados de mortalidade para se 

conhecer sua qualidade são fundamentais para obtenção de estimativas 

representativas, pois além de refletirem a saúde e o bem-estar de uma 

população, também direcionam os planejamento e ações de políticas públicas. 

Joubert et al. (2013) partem de uma análise dos dados estatísticos oficiais da 

agência da África do Sul, conhecido como StatsSA. Eles usam um conjunto 

articulado de nove (9) atributos e critérios, qualitativos, para dimensionar a 

qualidade dos dados em estudo. 

Da mesma forma que alguns estudos aqui tratados, essa dissertação 

tem o intuito de propor estimativas de mortalidade infanto-juvenil em pequenas 

áreas de modo a contornar as deficiências relatadas. Desse modo, dois 

estudos são de grande valia para nortear este estudo, os trabalhos de Wilmoth 

et al. (2012) e Souza (2014). Ambos os trabalhos exploram metodologias para 

contornar os problemas de qualidade e variação dos dados de mortalidade. 

Além disso, essas metodologias possibilitam a compatibilização da mortalidade 

infanto-juvenil com a mortalidade adulta por partirem do pressuposto de que 

estão fortemente relacionadas.  

O trabalho desenvolvido por Wilmoth et al. (2012) se utiliza de dados de 

719 tábuas de vida, disponibilizados pelo HMD (Human Mortality Database), 

com o intuito de propor modelos para estimar taxas de mortalidade em todas as 

idades. Os autores partem da afirmativa de que nos casos onde há pouco 

quantitativo de dados, ou sendo esses de má qualidade, é possível explorar 

estimativas de forma empírica, por meio da forte correlação positiva existente 

entre os níveis de mortalidade em diferentes idades.  

Segundo Wilmoth et al. (2012), a proposição desse novo modelo permite 

produzir tábuas de vida com pequenos erros e se trata de um modelo que vai 

melhorar a qualidade e a transparência das estimativas de mortalidade a nível 

global. O modelo proposto é considerado pelos autores como bidimensional, 

pois é possível se utilizar de dois parâmetros, as probabilidades de morte entre 
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0 e 5 anos e entre 15 e 45 anos, ou apenas a primeira. Essas são usadas para 

produzir um conjunto completo de taxas de mortalidade por idade. Os autores 

fazem uso de modelos log-linear, logito modificado e log-quadrático, para 

averiguar a qualidade das estimativas produzidas, sendo que comprovam que 

o modelo que retorna melhores estimativas é o modelo log-quadrático.  

Esse modelo bidimensional é flexível, segundo Wilmoth et al. (2012), na 

medida em que pode ser usado para estimar tábuas de mortalidade completas 

apenas com o uso da mortalidade na infância (5q0) ou da combinação dessa 

com a mortalidade adulta (45q15). No uso dos dois parâmetros é 

bidimensional; no uso do modelo unidimensional o segundo parâmetro pode 

ser substituído por um default nulo, recebendo valores zero. Nesse sentido o 

modelo log-quadrático proposto por Wilmoth et al. (2012) para estimar as taxas 

de mortalidade por idade possui a seguinte configuração: 

                   (1) 

Em que: 

São coeficientes estimados pelo modelo log-quadrático do 

padrão de mortalidade por idade usando as tábuas de vida do HMD; 

 Refere-se aos grupos de idades: 0, 1-4, 5-9, 10 -14, 15-19, ..., 110+; 

 Equivale ao logaritmo da probabilidade de morte entre 0 e 5 anos, 

, e possui relação quadrática com o logaritmo das taxas de morte por 

idade; 

 É dado por um número real que, para um menor erro, deve variar sempre 

entre -4 e 4, sendo que representa a magnitude e a direção do padrão de 

mortalidade por idade, ou seja, os desvios residuais da relação entre a 

probabilidade de morte  com cada grupo etário; 

 No modelo os parâmetros h e k são mantidos constantes e esses 

determinam o nível e o padrão da curva de mortalidade predita, 

respectivamente. 

 

 Logo, para se estimar as taxas por idade segue-se: 
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                   (2) 

 Taxa de mortalidade estimada à idade x; 

O uso do modelo proposto se justifica, segundo Wilmoth et al. (2012), 

pela existência de correlações fortes e positivas entre níveis de mortalidade em 

diferentes idades. Assim, em situações em que os dados de mortalidade são 

deficientes, o modelo proposto pode resultar em boas estimativas de 

mortalidade, sendo assim é uma proposta a ser abordada nesta dissertação. 

As propostas metodológicas são de grande importância para o 

aprimoramento dos indicadores e estimativas. Diferenciais de níveis e padrões 

de mortalidade por sexo e idade pedem metodologias distintas que possam 

solucionar a problemática nesse contexto. Logo, alguns estudos possuem 

maior foco na mortalidade adulta, já outros na infantil, na infância e na adulta 

jovem e, assim, tentam identificar as abordagens apropriadas para possibilitar 

uma completude do estudo da mortalidade. 

O estudo desenvolvido por Souza (2014) é um referencial importante e 

que possui abordagem metodológica norteadora para o alcance dos objetivos 

propostos nessa dissertação. O autor expõe propostas metodológicas 

importantes que buscam melhores estimativas de mortalidade infanto-juvenil e 

adulta. Entretanto, voltando o foco para a primeira, ele propõe modelos para 

estimar taxas de mortalidade infanto-juvenil a nível municipal no Brasil, além de 

comparar seus resultados em termos espaciais. Para as estimativas de 

mortalidade infanto-juvenil o autor propõe modelos de regressão múltiplas11 

para cada grupo etário infanto-juvenil, de modo que tais modelos possibilitam 

estimar as taxas de morte. 

O autor faz uso de tábuas de vida disponibilizadas pelo HMD (Human 

Mortality Database) para determinar padrões de mortalidade para as regiões do 

Brasil, por meio de comparação gráfica foram definas tábuas com o mesmo 

padrão de mortalidades das regiões. Dispondo das tábuas padrão para cada 

região, foram aplicados modelos de regressão múltipla em que se tinham as 

variáveis independentes como sendo as probabilidades de morte por grupo 

etário quinquenal acima de 14 anos e como variáveis dependentes as 

                                                           
11 Os modelos de regressões múltiplas são usados quando se deseja identificar a relação entre 

duas ou mais variáveis, o formato do modelo:  
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probabilidades de morte abaixo de 15 anos. O intuito dessa aplicação foi 

identificar o conjunto de probabilidades adultas que seriam relevantes para se 

determinar o nível da mortalidade infanto-juvenil. Logo, obtiveram-se os 

coeficientes que compunham o modelo final, ou seja, construiu-se um modelo 

para cada grupo etário infanto-juvenil em cada região.  

Após a definição dos grupos etários explicativos da mortalidade infanto-

juvenil, com os coeficientes definidos, Souza utiliza os dados corrigidos de 

mortalidade, resultados do Projeto de Pesquisa “Estimativas de Mortalidade e 

Construção de Tabelas de Vida para Pequenas Áreas no Brasil, 1980 a 2010”, 

para estimar a mortalidade infanto-juvenil. Esse é um trabalho inovador na área 

de estimativas de mortalidade para pequenas áreas no Brasil, pois propõe uma 

nova forma de melhorar tais estimativas.  

Os modelos de regressões múltiplas propostos inicialmente por Sousa 

(2014) seguem como descritos: 

                    (3) 

                    (4) 

                    (5) 

                    (6) 

Todavia, segundo o autor, também foram testados modelos logaritmos, 

exponenciais e quadráticos.  Talvez alguns pontos que podem ser citados 

como limitações, ou pontos de melhoria, no método e abordagem do estudo 

proposto por Souza (2014) dizem respeitos a escolhas dos padrões de 

mortalidade adotados nos modelos de regressões, que poderiam influenciar em 

um maior número de variáveis incluídas no modelo final, assim como nos 

coeficientes estimados. Outro fator pode se referir ao fato do uso de um padrão 

de mortalidade regional para corrigir uma mortalidade a nível municipal, talvez 

uma melhor definição seguida por um padrão no nível de UF, ao invés de 

região, permita melhores correções. Apesar de o autor afirmar ter utilizado 

outros modelos - logaritmos, exponenciais e quadráticos - há ainda a 

possibilidades de se explorar melhor essas aplicações, pois na concepção de 

Wilmoth et al. (2012) o modelo log-quadrático, por exemplo, é o melhor dentre 

os três nessa aplicação que relaciona as probabilidades de morte entre idades. 
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Todavia, o teste com outros modelos, Cúbico, Composto, Logístico, podem 

resultar em modelos mais precisos. 

Os estudos citados ao longo desse trabalho mostram a importância que 

se tem dado ao estudo tanto da mortalidade, quanto da produção de 

estimativas em pequenas áreas, principalmente pela relevância desses estudos 

para a sociedade. Os modelos e métodos propostos enfrentam dificuldades 

quando abordado o contexto espacial micro, entretanto, apresentam um grande 

potencial para minimizam as deficiências dos dados e obtenção de estimativas 

mais confiáveis (LIMA, QUEIROZ e SAWYER, 2014).  

Diversas implicações e dificuldades são relatadas pelos autores citados, 

e nesse sentido, tomando por base o cenário apresentado, frente à 

necessidade de se produzir estimativas de mortalidade precisas, o presente 

estudo, com base nos referenciais apontados, propõe modelos passíveis de 

melhor obter estimativas de mortalidade para a população de menores de 15 

anos no contexto das mesorregiões do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

3 Metodologia 

3.1 Dados 

3.1.1 Os Dados sobre mortalidade no Brasil: Registro Civil, SIM (Sistema 

de Informações sobre Mortalidade) e Censo. 

As bases de dados sobre mortalidade atualmente no Brasil são: Registro 

Civil (RC), Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Censo. A coleta 

e o processamento dos dados do RC são de responsabilidade do IBGE, que 

possui sistemática de divulgação anual. Esses dados são provenientes dos 

Cartórios de Registro Civil, que possuem formulários específicos para seu 

registro com diversidade de informações sobre os óbitos - desde idade, sexo, 

naturalidade, estado civil e profissão, além de domicílio de residência. Essa 

riqueza de detalhes permite estudos e análises diversas no âmbito 

populacional. Os dados correspondentes ao SIM e Registro Civil decorrem de 

um mesmo processo de registro, da Declaração de Óbito (DO). 

Pela sua tamanha importância para a construção de indicadores sociais 

e condutor de políticas públicas, os dados de mortalidade devem possuir alta 

qualidade (IBGE, 2009; FREIRE et al., 2014). Uma das iniciativas 

governamentais que tem contribuído para a redução dos erros de 

preenchimento e sub-registro de óbitos diz respeito ao método de “busca ativa”, 

o que tem impactado principalmente nos registros de óbitos por causas 

externas (MELO et al. 2014). A busca ativa consiste em identificar eventos não 

notificados ao Sistema de Saúde de modo a melhorar as informações do SIM. 

Essa iniciativa tem por objetivo suprir as deficiências metodológicas para se 

estimar o quantitativo de óbitos em pequenas e também em grandes áreas. 

Figueiroa et al. (2013) menciona esse método como sendo instrumento 

relevante a confirmação do grau de qualidade dos dados de óbitos. 

Para Cunha et al. (2011) a importância desse método para a correta 

mensuração da mortalidade infantil se dá principalmente pelo fato da cobertura 

dos óbitos em crianças serem em geral inferior aos óbitos adultos. Além disso, 

em áreas menores e com menor população, a qualidade da informação tende a 

piorar, restringindo-se o uso desses dados. Acrescido a essa problemática, as 

subnotificações de óbitos ocorrem com intensidades diferentes entre as regiões 
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brasileiras, sendo mais acentuadas nas regiões Norte e Nordeste Paes (2007). 

Paes (2007) constata também que há uma diferenciação na cobertura dos 

óbitos segundo o sexo, em que o sexo masculino apresenta menor cobertura 

em relação ao feminino. 

3.1.2 HMD - “The Humam Mortality Database” 

O The Humam Mortality Database (HMD)12 foi criado para fornecer 

dados de mortalidade detalhados e publicamente disponíveis para subsidiar 

estudos diversos. O HMD contém dados sobre taxas de mortalidade e tabelas 

de vida para as populações nacionais (países ou regiões), estatísticas vitais, 

contagem de nascimentos e estimativas populacionais de várias fontes. O 

pressuposto para que tais dados sejam disponibilizados pelo HMD é que os 

registros possuam alta qualidade, o que limita a disponibilidade de dados para 

poucas regiões do mundo. Segundo as definições do HMD, o objetivo principal 

é constituir séries históricas que documentem a evolução da longevidade, 

possibilitando investigações sobre causas, consequências, tendências e 

padrões.  

Os princípios básicos para compor os registros de dados do HMD são: a 

comparabilidade, flexibilidade, acessibilidade e reprodutibilidade. No que tange 

aos dados do HMD, a disponibilidades das taxas e probabilidades de morte por 

idade e sexo serão uteis para comparar níveis e padrões, assim como definição 

de parâmetros para os possíveis modelos definidos nesta dissertação. 

3.1.3 O Censo Demográfico 

Em termos de estudos populacionais no Brasil, a base de dados do 

censo demográfico, realizado pelo IBGE, é a principal referência na atualidade. 

O censo demográfico é realizado decenalmente pelo IBGE e além da contagem 

populacional possui ricas informações sobre fecundidade, mortalidade, 

migração, educação, renda, dentre muitas outras características da população 

e do território brasileiro. O último censo realizado possui data de referência em 

1 de agosto de 2010. 

                                                           
12O HMD é uma iniciativa do Departamento de Demografia da Universidade de Berkeley em 
parceria com o Instituto Max Planck de Pesquisa Demográfica de Rostock na Alemanha. O 
HMD foi fundado em 2002 e conta atualmente com dados populacionais e de mortalidade de 
38 países. 
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Os dados do censo abrangem todo o território brasileiro e podem ser 

explorados em níveis geográficos distintos. Para o propósito deste trabalho o 

nível a ser explorado é a mesorregião. Esses dados são disponibilizados por 

meio dos microdados no portal do IBGE, mas podem também ser coletados no 

sistema de tabelas dinâmicas do SIDRA (Sistema de Recuperação 

Automática), também vinculado ao IBGE. Assim, os dados de população por 

idade, sexo e por mesorregião podem ser facilmente extraídos. Esses dados 

são primordiais para a construção das taxas de mortalidade. 

O Censo Demográfico de 2010 também disponibiliza informação de 

óbitos que possibilitam a produção de estimativas de mortalidade. Esses dados 

foram incorporados a partir do Censo 2010 por meio de um quesito que 

questiona quanto à existência de mortalidade ocorrida no domicílio nos últimos 

12 meses anteriores ao Censo, questionando idade e sexo dos óbitos. Apesar 

da disponibilidade desses dados, esses não serão utilizados para este trabalho, 

pois há incompatibilidades das bases de dados devido os dados de mortalidade 

adulta serem advindos do SIM. 

3.1.4 Os dados de Mortalidade Adulta corrigidos. 

Um dado de grande importância para a execução deste trabalho se 

refere às estimativas de mortalidade adulta, corrigidas a nível municipal para o 

Brasil. Esses dados são provenientes de um projeto de estudo sobre a 

mortalidade no contexto dos municípios brasileiros, e esse projeto propôs 

estimativas de mortalidade adulta corrigidas. Agregando-se as estimativas 

municipais foi possível a obtenção de estimativas no nível de mesorregião que 

é o foco desta dissertação. O Projeto13 teve início em 2011 por meio da 

“Chamada MCTI /CNPq /MEC/CAPES N º 07/2011”. Esse projeto fez grandes 

contribuições ao se propor estimativas de mortalidade adulta mais confiáveis, 

essas estimativas podem permitir aos órgãos públicos se conhecer melhor a 

mortalidade em um contexto geográfico menor, servindo de norte para o 

planejamento de políticas públicas em diversas áreas, assim como a diversos 

estudiosos, possibilitando se explorar diferenciais (QUEIROZ et al., 2013; 

FREIRE et al., 2014; GONZAGA, FREIRE e GOMES, 2014). 

                                                           
13Os componentes do projeto “Estimativas de Mortalidade Para Pequenas Áreas no Brasil: a 
aplicação de uma nova metodologia através da combinação de métodos demográficos e 
estatísticos” disponibilizaram os dados necessários à aplicação nesta dissertação 



59 
 

 

 

3.2 Métodos 

Esta dissertação faz uso da metodologia empregada por Wilmoth et al. 

(2012), e também tem como norte a metodologia utilizada por Souza (2014), 

ambas são basais para a obtenção das estimativas para a mortalidade infanto-

juvenil objetivo deste trabalho. Nesse sentido, a título de melhor entendimento, 

os tópicos a seguir foram nomeados em “Proposta 1” em que possui base na 

aplicação metodológica proposta por Souza (2014) e “Proposta 2” se 

referenciando a metodologia aplicada por Wilmoth et al. (2012). As propostas 

foram aplicadas nesta dissertação com o intuito também de se comparar os 

resultados obtidos. 

3.2.1 Proposta 1: Modelos ajustados por Análise de Regressão Simples 

com dados do HMD. 

Esta proposta foi desenvolvida a partir da metodologia aplicada por 

Souza (2014), todavia, ao contrário do autor, esta dissertação faz uso de 

modelos de regressão linear simples, tendo como única variável explicativa a 

probabilidade de morte adulta , e utiliza a unidade federativa como base 

para seleção dos padrões de mortalidade e modelos finais, além desses 

pontos, a definição dos padrões de mortalidade a nível de unidade federativa 

faz uso de um indicador, o RMSE. Já Souza (2014) utiliza modelos de 

regressão múltiplas em que considera mais de um grupo etário da mortalidade 

adulta, além de considerar o nível de região para essa definição dos padrões 

de mortalidade e definição dos modelões ajustados.  

No que tange ao método estatístico de análise de regressão, esse 

método possui a finalidade de verificar a existência de relação entre variáveis, 

no intuito de se obter uma equação que seja possível explicar a variação de 

uma vaiável dita dependente por meio da variação de outra variável dita 

independente (AZEVEDO, 2001; GUJARATI, 2006). 

Uma das maneiras de representar essa equação é através do gráfico ou 

diagrama de dispersão, onde se pode visualizar o comportamento da variável 

dependente em relação a variável independente. Nesse diagrama é possível 

verificar o comportamento dos dados e julgar quanto à função representativa, 

se linear, exponencial, logarítmico, quadrático, etc..., estabelecendo, através de 
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uma curva ajustada aos dados, o melhor modelo que explica a variação dos 

dados (GUJARATI, 2006).   

Disso, resulta que o objetivo maior da regressão é identificar um modelo 

matemático que melhor ajuste os valores observados em uma variável 

dependente em função da variação dos valores de uma variável independente 

(GUJARATI, 2006). 

Uma das formas de se obter a relação entre variáveis, considerando a 

análise de regressão, é o uso do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ14). De 

forma resumida, esse método ajusta um modelo com o mínimo de erro possível 

através da soma de quadrados das distâncias entre os pontos dos dados 

observados e os pontos na curva da equação estimada (GUJARATI, 2006). 

Assim, o modelo produzido neste caso seria: 

   (7) 

Em que: 

  Corresponde ao valor observado para a mortalidade infanto-juvenil (Menor 

de ano, 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14) em cada mesorregião; 

  Corresponde ao coeficiente de regressão que representa o intercepto da 

reta com o eixo Y, equivale a constante de regressão; 

 Corresponde ao coeficiente de regressão que mede a variação de Y em 

função da variação de uma unidade a variável X; 

 Corresponde ao valor observado para a mortalidade adulta, , em 

cada mesorregião; 

  É o erro do modelo que se associa à distância entre o valor observado Yi 

e o correspondente ponto na curva, do modelo proposto; 

 Coeficiente de Determinação – R² 

O coeficiente de determinação, R², fornece uma informação auxiliar que 

permite aferir quanto à qualidade do modelo proposto, é uma medida descritiva 

em que quantifica a variabilidade nos dados que é explicada por um modelo de 

regressão ajustado. O R² indica a proporção da variação da variável 
                                                           
14Para mais informações sobre o método consultar Gujarati (2006). 
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dependente que é “explicada” pela variável independente, nesse caso, o 

quanto que a variabilidade na mortalidade infanto-juvenil é explicada pela 

variabilidade na mortalidade adulta. O valor de R² varia no intervalo de 0 a 1. 

Valores próximos de 1 indicam que o modelo proposto é adequado para 

descrever o fenômeno em estudo (GUJARATI, 2006). 

O R² é obtido por: 

     (8) 

Em que:  

  Soma dos Quadrados dos Resíduos 

  Soma dos Quadrados Totais 

 

3.2.1.1 Seleção dos Padrões de Mortalidade 

Considerando que a Proposta 1 propõe o uso da probabilidade de morte 

adulta, , corrigida, para se estimar probabilidades de morte infanto-juvenil, 

são utilizados os dados de mortalidade do HMD de modo a se estimar 

coeficientes a partir de modelos de regressão, e nesse sentido, faz-se 

necessária a escolha de padrões de mortalidade que tenham comportamento 

semelhante para cada UF do Brasil.  

Os padrões de mortalidade relativos a cada UF são importantes do 

ponto de vista que serão utilizados para se produzir os coeficientes por grupos 

de idade infanto-juvenil e por UF. A escolha adequada desses padrões pode 

influenciar na qualidade dos coeficientes estimados. 

Nesse sentido, para melhor selecionar as curvas padrão foi utilizado um 

indicador sintético com o intuito de medir a variabilidade das curvas padrão em 

relação às curvas observadas em cada unidade federativa do Brasil, de modo 

que a hipótese adotada é que as curvas padrão com menor variabilidade são 

melhores ajustadas as curvas observadas.  

O indicador utilizado foi o RMSE – Root Mean Square Error, que é uma 

medida de erro comumente utilizado para ajuste de modelos (GOLDFELD e 

SICHEL, 1987; PLOSSER, SCHWERT e WHITE, 1982). Entretanto, ao invés 
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de tomar o RMSE entre os valores preditos e observados, ele será calculado 

com base na diferença das primeiras diferenças entre as probabilidades de 

morte padrão (HMD) e observadas (UF). 

O primeiro passo para obter o indicador foi calcular a primeira diferença 

entre os pontos observados da mesma curva, tanto para as curvas padrão, 

quanto para as curvas das unidades federativas: 

    (9) 

 

  (10) 

Em que:  

 Corresponde a 1ª diferença entre as probabilidades de morte na ; 

 Corresponde a 1ª diferença entre as probabilidades de morte na curva 

padrão k; 

 Corresponde às probabilidades de morte por grupo de idade. 

  

Após obter a primeira diferença nas probabilidades de morte, calcula-se 

o RMSE15: 

    (11) 

Em que: 

 

 Corresponde ao indicador calculado para uma dada curva 

padrão k; 

 Equivale ao número de pontos usados para o cálculo da RMSE, 

nesse caso ao número de grupos etários. 

O indicador RMSE foi calculado usando apenas os nove primeiros 

grupos etários, de 0 anos até 35 a 39 anos, pois nesses grupos identificou-se 

que há uma maior variabilidade no nível e padrão de mortalidade, sendo assim, 

as curvas que apresentem menor RMSE espera-se que se apresentem como 

melhor padrão em relação à curva da unidade federativa comparada. Apesar 

de o indicador ser uma tentativa de facilitar a escolha de padrões mais 

aderentes, o processo de escolha das curvas ainda se confirma pela análise 
                                                           
15Outras medidas foram adotadas no intuito de se melhorar a seleção dos padrões mortalidade, 
todavia, sem efeito significativo. 
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gráfica em que se comparam as curvas de mortalidade de cada unidade 

federativa com as curvas sugeridas pelo resultado do indicador.  

Para esse processo de confirmação foi realizado a seguinte estratégia:  

 Identificam-se, por ordem decrescente, os menores RMSE 

correspondentes a cada unidade federativa; 

  Constroem-se os gráficos comparativos; 

 Selecionam-se as 20 (vinte) curvas mais bem ajustadas, ou seja, 

as melhores curvas padrão. 

A comparação gráfica é decisiva, pois se observou em especial para o 

caso do sexo masculino, que nem sempre os menores RMSE determinam os 

melhores padrões, isso pode ser atribuído ao fato de haver maior variabilidade 

da mortalidade no caso masculino, principalmente nos grupos etários 

utilizados, de 0 anos até 35 a 39 anos. Esse fato impulsionou a busca por 

outros meios de seleção de padrões, de modo a se melhorar o indicador 

RMSE, como, por exemplo, expandir os grupos etários, utilizar a somente 

mortalidade infantil com a mortalidade adulta, alterar o nível geográfico para 

região, todavia, não se obteve melhoras consideráveis comparados aos já 

encontrados.  

Para alguns estados, tanto em relação ao sexo masculino, quanto 

feminino, foi necessário se comparar a curva da unidade federativa com todas 

as curvas da base do HMD, e dentre essas foram selecionadas, pela 

visualização gráfica, as mais aderentes. 

3.2.1.2 O processo de aplicação metodológica 

Para obtenção dos resultados pela Proposta 1 seguiu-se um roteiro em 

que se iniciou pela seleção dos padrões de mortalidade para cada unidade 

federativa. Todos os procedimentos aqui adotados foram desenvolvidos no 

programa Microsoft Excel por meio de programação no Visual Basic for 

Applications (VBA).  

Assim, os procedimentos para obter os resultados foram os seguintes: 

Selecionou-se um conjunto de 50 padrões de mortalidade para cada 

unidade federativa por sexo, utilizando como norte o indicador RMSE, em que 
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se considerou a ordem crescente, ou seja, os 50 menores RMSE. Dentre os 50 

padrões selecionados foram definidos, por meio de comparação gráfica, os 20 

padrões de mortalidade com curvas de mortalidade mais aderentes à curva de 

mortalidade de cada unidade federativa. De posse dos padrões de mortalidade 

para cada unidade federativa, com as probabilidades de morte por grupo etário, 

foi possível calcular as probabilidades de morte adulta, representado pelo 

, para cada curva padrão. Esse procedimento foi necessário, pois nos 

modelos de regressão adotamos como variável dependente a mortalidade 

adulta, . 

Em seguida foram construídos gráficos, ou diagramas, de dispersão no 

intuito de verificar se o comportamento das curvas quando se relaciona a 

mortalidade infanto-juvenil por grupo de idade, , ,  e  com a 

mortalidade adulta . Esse procedimento também permitiu verificar as 

equações de regressão com seus coeficientes estimados, bem como o R², que 

mensura a qualidade do modelo. Nos gráficos foram plotadas as curvas dos 

modelos a serem testados, linear, exponencial, logaritmo e quadrático. Esse 

processo foi adotado para todas as unidades federativas por grupos de idade 

infanto-juvenil e por sexo. 

Por meio de funções do Microsoft Excel foram extraídos os coeficientes 

estimados pelos modelos de regressão plotados nos gráficos. Desse modo, o 

passo seguinte foi definir, dentre os modelos estimados, linear, exponencial, 

logaritmo e quadrático, o que melhor estima à mortalidade para cada grupo de 

idade infanto-juvenil em cada unidade federativa por sexo. 

Após a construção dos gráficos, ou diagramas, de dispersão, foi possível 

verificar que o R², que mensura a relação entre a variável resposta e a variável 

explicativa, na maioria dos casos não possuem um nível elevando, próximo de 

1, ou seja, o que em certos termos indica que os modelos ajustados não são 

plausíveis para se propor estimativas fidedignas. Entretanto, os testes 

realizados mostram que os modelos propostos, mesmo com um R² baixo, 

muitas vezes próximo de 0 (zero), conseguem estimativas de mortalidade muito 

próximas das observadas.  
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Em princípio inferiu-se que modelos com R² baixo se deve ao fato da 

falta de relação linear entre os padrões de mortalidade selecionados, com 

variação nos níveis de mortalidade infanto-juvenil e adulta, nesse sentido 

buscou-se medidas de seleção de novos padrões. Algumas das medidas 

adotadas foram: selecionar um número maior de padrões para cada unidade 

federativa, selecionar padrões segundo o nível regional, e em seguida tentou-

se usar o indicar RMSE calculado com base na mortalidade infantil e adulta, 

todavia, essas medidas não surtiram efeitos razoáveis que alterassem a 

qualidade dos modelos já definidos. 

Considerando esse fato, definiu-se que a seleção do modelo “ideal” seria 

realizada com base na melhor estimativa, ou seja, descartou-se o R², o modelo 

“ideal” seria o que produzisse uma estimativa de mortalidade mais próxima da 

mortalidade observada. O modelo que produzir uma estimativa com menor 

desvio em relação ao ponto observado. Assim, utilizou-se cada modelo 

proposto para estimar a mortalidade em cada grupo infanto-juvenil em cada 

unidade federativa por sexo, e em seguida selecionou o modelo que mais se 

aproximou da mortalidade observada, ou seja, da mortalidade apresentada 

pelo IBGE. 

Esse procedimento resultou, na maioria das vezes, em “bons” modelos, 

como podem ser observados na Figura 23 disponível nos anexos, já em outros 

casos, em especial em estado do norte e nordeste, os modelos não produziram 

boas estimativas.  

Nos testes realizados foi possível verificar que os modelos propostos 

para o sexo masculino produziram estimativas melhores do que para o sexo 

feminino, isso provavelmente se deve ao fato de haver uma menor mortalidade 

feminina e com isso uma maior variabilidade nos dados mesmo no nível de 

unidade federativa.  

 Após definidos os modelos (Anexos - Tabela 2) no nível de unidade 

federativa, esses modelos foram aplicados às mesorregiões correspondentes a 

cada unidade federativa. Desse modo, os modelos ajustados para cada grupo 

etário infanto-juvenil por sexo foram utilizados para estimar a mortalidade no 

nível de mesorregião.  
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 É importante ressaltar que os modelos de regressão ajustados 

consideraram como variável dependente, para obtenção das estimativas de 

mortalidade no nível de mesorregião, as probabilidades de morte adulta no 

nível de mesorregião, , corrigida pelo projeto “Estimativas de Mortalidade 

Para Pequenas Áreas no Brasil: a aplicação de uma nova metodologia através da 

combinação de métodos demográficos e estatísticos”. 

 Logo, 

 Modelo Linear proposto para o grupo infanto-juvenil  na 

mesorregião ; 

 Modelo Exponencial proposto para o grupo infanto-juvenil  na 

mesorregião ; 

 Modelo Logaritmo proposto para o grupo infanto-juvenil  na 

mesorregião ; 

 Modelo Quadrático proposto para o grupo infanto-juvenil 

 na mesorregião ; 

Em que  corresponde à probabilidade de morte adulta corrigida para cada 

mesorregião.  

3.2.2 Proposta 2: O modelo log-quadrático proposto por Wilmoth et al. 

com parâmetros do HMD. 

A Proposta 2 tem o intuito de aplicar o modelo apresentado por Wilmoth 

et al (2012). O modelo definido por Wilmoth et al se utiliza de dados de 719 

tábuas de vida para obter coeficientes por grupos de idade e ajustar um modelo 

capaz de estimar taxas de mortalidade em todas as idades.  

O modelo bidimensional de Wilmoth et al. pode ser aplicado com o uso 

de dois parâmetros, as probabilidades de morte entre 0 e 5 anos, , e entre 

15 e 45 anos, . Os autores sugerem o uso do modelo log-quadrático para 

essa aplicação, pois comprovam que o modelo retorna melhores estimativas. 

O modelo log-quadrático proposto por Wilmoth et al. (2012) é definido 

como: 

                   (12) 
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Em que: 

São coeficientes estimados pelo modelo log-quadrático do 

padrão de mortalidade por idade usando as 719 tábuas de vida do HMD; 

 Refere-se aos grupos de idades: 0, 1-4, 5-9, 10 -14, 15-19, ..., 110+; 

 No modelo de Wilmoth et al. equivale ao logaritmo da probabilidade de 

morte entre 0 e 5 anos, , e possui relação quadrática com o logaritmo 

das taxas de morte por idade; 

 É dado por um número real que, para um menor erro, deve variar sempre 

entre -4 e 4, sendo que representa a magnitude e a direção do padrão de 

mortalidade por idade, ou seja, os desvios residuais da relação entre a 

probabilidade de morte  com cada grupo etário; 

 Os parâmetros  e  são mantidos constantes e esses determinam o 

nível e o padrão da curva de mortalidade predita, respectivamente. 

 As estimativas das taxas por idade são obtidas como: 

                   (13) 

 Taxa de mortalidade estimada à idade x; 

Wilmoth et al. explica que no modelo proposto, quando se dispõe das 

informações relativas a mortalidade na infância,  , e da mortalidade adulta, 

, pode-se adotar 0 (zero) como valor correspondente para . Todavia, 

quando se dispõe apenas da primeira, é necessário determinar um valor para 

, pois esse determinará o padrão da curva de mortalidade.  

Para a aplicação do modelo de Wilmoth et al. foram utilizadas ambas as 

informações,   e . A probabilidade de morte na infância, , foi 

obtida considerando a média dos óbitos do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM/Datasus), para os anos de 2009, 2010 e 2011, e a população 

do Censo Demográfico 201016 agregados no nível de mesorregião. Para os 

                                                           
16Os dados básicos para aplicar o modelo são população e óbitos por sexo e grupos de idade 

que são advindos do Censo Demográfico Brasileiro (2010) e do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do Ministério da Saúde (MS/SVS/CGIAE), respectivamente. Utilizou-se o sistema 

de recuperação automática do IBGE (SIDRA) [1] e o Software TabWin disponível no site do 
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dados de óbito foi aplicado um fator de correção de sub-registro considerando 

as informações do Busca Ativa17. O Busca Ativa, entretanto, só dispunha de 

informações relativas à mortalidade infantil, , desse modo, partimos da 

premissa que o grau de cobertura para a mortalidade na infância é a mesma 

que para a mortalidade infantil.  

Quanto à mortalidade adulta18, , essa informação advém dos 

resultados do projeto “Estimativas de Mortalidade Para Pequenas Áreas no 

Brasil: a aplicação de uma nova metodologia através da combinação de 

métodos demos e estatísticos”. Nesse sentido, ambas as informações,  e 

, são informações corrigidas, adotando a hipótese de que tanto as 

informações do Busca Ativa, quanto às estimativas obtidas pelo projeto citado, 

são informações fidedignas. Wilmoth et al. ainda menciona que no que tange a 

mortalidade adulta pode-se utilizar qualquer segmento da curva da mortalidade 

adulta, entretanto recomenda o uso do  . 

Dispondo dos  e  é possível estimar as taxas de mortalidade, 

, para todas as idades, exceto , pois essa informação é obtida de 

forma residual dado que se dispõe das probabilidades de morte infantil e na 

infância,  e . 

Para aplicação do modelo de Wilmoth et al. nas mesorregiões do Brasil, 

utilizamos os coeficientes19 para os grupos etários de 0 a 1, 5 a 9 

e 10 a 14. Quanto aos parâmetros  e , esses são correspondentes ao 

 e . Apesar de se dispor dos parâmetros  e , que 

segundo Wilmoth et al. (2012) seriam suficiente para adotar o valor de  como 

                                                                                                                                                                          
Datasus [2] para coletar dados sobre população e óbitos dos 5565 municípios. 

[1]http://www.sidra.ibge.gov.br; [2] http://www.datasus.gov.br 

 
17 Esses dados são advindos do Projeto de Busca Ativa de Óbitos e Nascimentos, do Ministério 

da Saúde, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. O projeto disponibilizou óbitos 

corrigidos por subregistro para o período 2000 a 2010. As estimativas de cobertura de óbitos 

infantis foram disponibilizadas pelo Sistema de Informação do Ministério da Saúde 

(MS/SVS/CGIAE) [3] a nível municipal, os quais foram estimados com base em resultados de 

uma investigação de campo (Szwarcwald et al., 2011; Frias et al., 2013).  

[3] http://svs.aids.gov.br/dashboard/buscaAtiva/buscaAtiva.show.mtw 

 
18 As estimativas disponibilizadas são para o período 2000 a 2010 considerando que os 
métodos de correção utilizados fazem uso de dados de duas décadas, 2000 e 2010. 
19Os coeficientes utilizados estão disponíveis no Quadro 1 nos anexos deste trabalho. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
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sendo zero, o valor de  foi definido por um procedimento iterativo, onde se 

aplicou o modelo para todos os grupos etários e assim obtendo um valor 

para    até que se obtivesse um  que gere um  equivalente ao 

observado em cada mesorregião. Tendo então encontrado o valor de  é 

possível aplicar o modelo de Wilmoth et al.(2012) e chegar as estimativas para 

,  e , quanto a mortalidade , essa é obtida de forma residual 

utilizando as probabilidades de morte infantil e na infância,  e . 

A aplicação do modelo de Wilmoth et al. foi realizado no software R-

Project e teve como principal auxílio o uso de funções disponibilizadas pelo 

autor para reprodução da proposta metodológica. O autor disponibiliza em seu 

trabalho os endereços eletrônicos20 para se conseguir todas as funções 

utilizadas. Uma das funções é a uniroot21, utilizada para definir o valor de  de 

forma iterativa no R-Project com intervalos máximo e mínimo de –4 e 4, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046865/#APP1 
21A função uniroot determina o valor de k com base em um processo iterativo assumindo um 
intervalo máximo e mínimo definido, partindo de uma equação definida. A funcionalidade dessa 
função pode ser consultada em http://127.0.0.1:26499/library/stats/html/uniroot.html 
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4 Resultados  

Em princípio são apresentados alguns indicadores com o objetivo de 

mensurar e identificar os grupos de idades em que as probabilidades de morte 

estão mais fortemente relacionadas. Em seguida faz-se a análise comparativa 

da qualidade dos modelos segundo a Proposta 1 e Proposta 2 e a análise das 

estimativas produzidas segundo esses modelos. 

4.1 Relação entre mortalidade infanto-juvenil e mortalidade adulta 

Para a construção desses resultados foram utilizadas probabilidades de 

morte coletadas em 1346 tábuas de mortalidade por sexo e grupos de idade, 

disponibilizadas no site da Human Mortality Data Base - HMD. Os dados 

correspondem a 38 países em diversos períodos. Segundo informações 

disponíveis no site, apenas os países que possuem dados com alto nível de 

qualidade e confiabilidade são disponibilizados. 

As tábuas de mortalidade das unidades federativas do IBGE para o 

Brasil foram utilizadas para comparações entre as tábuas do HMD com a 

pretensão de identificar padrões de mortalidades. Esses padrões foram 

utilizados a fim de ajustar os modelos para estimação da mortalidade infanto-

juvenil segundo a Proposta 1. 

Com o intuito de identificar os níveis de relação existentes entre as 

probabilidades de morte infanto-juvenil e adulta apresentam-se os Coeficiente 

de Determinação, assim como os gráficos de dispersão. Os resultados 

apresentados nos Gráficos 11 e 12 tem o intuito de demostrar o quanto que a 

variabilidade da mortalidade abaixo dos 15 anos está relacionada a 

variabilidade da mortalidade nos demais grupos, de tal modo que apresenta tal 

relação por meio do R². 
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Gráfico 11 – Coeficiente de determinação da relação entre a mortalidade 
infanto-juvenil e os demais grupos de idade para o sexo masculino, segundo 

dados do HMD em diversos períodos.  

 
Fonte: Human Mortality Data Base. 

 
 
 
 

Gráfico 12 – Coeficiente de determinação da relação entre mortalidade infanto-
juvenil e os demais grupos de idade para o sexo feminino, segundo dados do 

HMD em diversos períodos.  

Fonte: Human Mortality Data Base.  
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A variação nos coeficientes de determinação apresentados nos gráficos 

11 e 12 demonstra os diferentes níveis de relação que a mortalidade possui 

entre grupos de idades diferentes, e esse comportamento se difere ainda mais 

quando comparado entre sexo. Avaliando os coeficientes a partir do grupo 

etário 15 a 19 anos, no caso masculino, a mortalidade de 10 a 14 anos 

apresenta maior relação com a variação da mortalidade dos grupos etários de 

15 até 45 anos, onde, desse ponto em diante, observa-se que a variação da 

mortalidade é mais bem relacionada à mortalidade do grupo etário menor de 

um ano. De um modo geral, ainda em relação ao sexo masculino, colocado em 

um ranking podemos dizer que a variação da mortalidade adulta se relaciona 

melhor a mortalidade de 10 a 14 anos e em seguida, com os grupos menor de 

um ano, 5 a 9 anos e 1 a 4 anos. O maior nível de relação foi constatado entre 

as idades de 10 a 14 anos com o grupo etário de 15 a 19 anos, já o menor 

nível foi observado entre o 5 a 9 anos com o grupo etário de 80 a 84 anos. 

Quanto ao caso feminino, Gráfico 12, o padrão de relação, mensurados 

pelo coeficiente de determinação, é distinto do constatado no caso masculino 

onde há maior variabilidade nos níveis.  Os níveis de relação para o sexo 

feminino são bem mais elevados que no masculino, nesse caso também é mais 

difícil de identificar um ranking, mas pode-se dizer que seria em primeiro o 

grupo etário de 10 a 14 anos, seguido pelo grupo menor de 1 ano, de 1 a 4 

anos e 5 a 9 anos. Da mesma forma, os menores e maiores níveis de relação 

foram constatados entres o grupo etário de 10 a 14 e o grupo etário de 15 a 19 

anos e entre o grupo etário de 5 a 9 anos e o grupo etário de 80 a 84 anos, 

respectivamente. 

Outra forma de avaliar a relação entre a mortalidade infanto-juvenil e a 

mortalidade adulta é através dos gráficos de dispersão, onde é possível 

visualizar o padrão de dispersão e assim inferir quais as possíveis funções a 

serem adotadas para a construção dos modelos para estimação. Para isso, foi 

necessário sintetizar a mortalidade adulta construindo assim o  que 

reflete a probabilidade de morte entre 15 e 60 anos. 

    (14) 
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Em que:  

Corresponde a probabilidade de morte entre 15 e 60 anos; 

 Refere-se ao número de sobreviventes a idade exata 15 anos; 

 Refere-se ao número de sobreviventes a idade exata 60 anos. 

Essa avaliação é feita por Wilmoth et al. (2012) em seu estudo em que 

constata que os modelos com função log-quadrático tendem a produzir 

melhores estimativas. Com isso, as Figuras 3 e 4 apresentam a dispersão entre 

a mortalidade infanto-juvenil por grupo, e a mortalidade adulta, representada 

pelo indicador sintético , tanto para o caso masculino, quanto para o caso 

feminino. Nos gráficos também é plotado a equação da reta, assim como o 

coeficiente determinação, , e também as linhas de tendências considerando 

as funções exponencial, logaritmo, quadrática e linear. 
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Figura 3 – Gráficos de dispersão entre a mortalidade adulta, 45q15, e a mortalidade infanto-juvenil para o sexo 
masculino, segundo dados do HMD, considerando 673 tábuas de mortalidade de 37 países em diversos períodos. 

 
 
 

 
Fonte: Human Mortality Data Base. 
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Figura 4 - Gráficos de dispersão entre a mortalidade adulta, 45q15, e a mortalidade infanto-juvenil para o sexo 

feminino, segundo dados do HMD, considerando 673 tábuas de mortalidade de 37 países em diversos períodos. 

 
 

 
Fonte: Human Mortality Data Base. 
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Analisando e comparando nas figuras os grupos de idade infanto-juvenil 

e por sexo podemos fazer algumas observações. No que tange ao grupo etário 

menor de um ano, no caso masculino há uma maior dispersão da relação com 

a mortalidade adulta com pontos discrepantes, o que não ocorre no caso 

feminino em que apresenta uma tendência mais centrada em torno da linha 

que representa a função linear. Ainda nesse grupo, comparando os , 

dispostos nos gráficos, nota-se que o sexo feminino possui um nível de relação 

maior que o masculino, o que indica que, para as mulheres, a variação da 

mortalidade infanto-juvenil é melhor explicada pela variação da mortalidade 

adulta do que no caso masculino. 

 O segundo grupo, 1 a 4 anos, no caso masculino, a presença de pontos 

discrepantes e a dispersão são maiores que no grupo anterior, e se comparado 

com o caso feminino para o mesmo grupo etário, o nível de relação, , é 

aproximadamente 37% menor. Da mesma forma para o terceiro grupo, 5 a 9 

anos, sendo que a variabilidade da mortalidade nesse grupo, para o caso 

masculino, é explicada apenas por aproximados 36% da variabilidade da 

mortalidade adulta, enquanto que no caso feminino corresponde a aproximados 

71%. Igualmente para o grupo de 10 a 14 anos, de modo que para o caso 

masculino verifica-se aproximados 40% e para o feminino 72%. 

De modo geral, constata-se que a variabilidade da mortalidade infanto-

juvenil apresenta maior relação com a variação da mortalidade adulta no caso 

feminino, e, além disso, para ambos os sexos, um nível de relação maior 

quando tratamos do grupo etário menor de um ano. Quanto ao ajuste das 

curvas, é possível identificar que a função logarítmica22 e quadrática aparentam 

ter melhor adequação a variabilidade dos dados, isso ocorre em todos os 

grupos etários em análise, para ambos os sexos. Esses resultados, em 

especial para o caso feminino, convergem para a afirmativa de Wilmoth et al. 

quando menciona que o modelo log-quadrático possui melhor performance nos 

resultados obtidos por ele. 

 

 

                                                           
22O uso da função logarítmica é comum no caso em que há alta variabilidade nos dados, pois a 
função tende a alcançar a homocedasticidade, ou seja, tende a estabilizar a variância dos erros 
(BOX e COX, 1964). 
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4.2 Padrões de Mortalidade 

Os resultados obtidos com a aplicação do indicador RMSE viabilizou 

uma melhor escolha de padrões de mortalidade de modo que indicou as curvas 

de mortalidade com menor variação em relação à curva de cada unidade 

federativa. Esse processo foi realizado considerando 673 tábuas de 

mortalidade masculina e 673 tábuas de mortalidade feminina. O objetivo foi 

encontrar o conjunto de padrões de mortalidade ideais para cada sexo. Foram 

então utilizadas 1346 curvas de mortalidade em diferentes períodos, 

considerando os dois sexos, correspondendo a informações de 38 países.  

A título de ilustração, as Figuras 5 e 6 apresentam as duas primeiras 

curvas ordenadas pelo indicador RMSE, ou seja, os menores RMSE, para 

algumas unidades federativas por sexo. Ressalta-se que depois de construído 

o ranking decrescente com os 50 menores RMSE foram escolhidas, por 

visualização gráfica, as 20 melhores curvas padrão à cada unidade federativa.   
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Figura 5 – Padrões de mortalidade para alguns estados do Brasil para o sexo masculino segundo aplicação do 
indicador RMSE. 

 
 

 
Fonte: Human Mortality Data Base – IBGE 2010. 
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Figura 6 - Padrões de mortalidade para alguns estados do Brasil para o sexo feminino segundo aplicação do indicador 
RMSE. 

 

          
Fonte: Human Mortality Data Base – IBGE 2010.
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 Como mencionado, a definição dos padrões se concretiza pela análise 

gráfica, pois nem sempre os modelos sugeridos pelo ranking do RMSE são de 

fato representativos. Nesse sentido, as Figuras 5 e 6 exemplos desse 

processo, de modo que se avaliarmos visualmente os resultados encontrados 

para cada sexo, pode-se notar que para o caso masculino os padrões são 

menos ajustados se comparado ao caso feminino em que tanto o padrão 

quanto o nível são mais aderentes. 

 Observa-se que no caso feminino que o efeito do uso do indicador foi 

mais eficaz que no caso masculino. Pode-se inferir que esse fato se deve a 

menor variabilidade da mortalidade feminina entre as unidades federativas do 

Brasil e os países do HMD, possuindo um padrão mais bem definido. Nesse 

sentido, restou adequar melhor os padrões de mortalidade ao caso masculino 

de modo que isso se deu mais enfaticamente através das comparações 

gráficas. 

 A escolha adequada dos padrões de mortalidade permite que se 

estimem coeficientes mais precisos para os modelos de regressão ajustados 

para se estimar a mortalidade infanto-juvenil. 

 

4.3 Comparação e análise da qualidade dos modelos ajustados 

segundo a Proposta 1 e Proposta 2 

Na Proposta 1 foi ajustado um modelo de regressão para cada grupo de 

idade infanto-juvenil em cada unidade federativa por sexo, disso resultou um 

total de 216 modelos ajustados. De uma forma geral a maioria dos modelos, 

50%, foram do tipo Exponencial, 30,56% do tipo Quadrático, 11,11% Logaritmo 

e 8,33% do tipo Linear.  

No que se refere à qualidade do ajuste dos modelos, tomando como 

indicador o R², pôde-se verificar que dos 216 modelos ajustados apenas 

17,13% possuem R² maior ou igual a 0,5, ou seja, que possuem um poder 

preditivo razoavelmente forte. Os demais modelos, 82,87% possuem R² abaixo 

de 0,5, o que indicaria que os modelos ajustados não predizem estimativas 

com assertividade. Entretanto, como já mencionado no processo de aplicação 
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metodológica, esse parâmetro não foi tomado como base para definição dos 

modelos propostos.  

A Figura 7 apresenta uma descrição dos tipos de modelos por grupos de 

idade infanto-juvenil por sexo.  

Figura 7 – Descrição dos modelos aplicados (Proposta 1) por grupos infanto-
juvenis para o sexo masculino e feminino. 

Fonte: Elaboração própria com resultados da Proposta 1 

Dentre os modelos ajustados pela Proposta 1, tanto no caso masculino, 

quanto feminino, os modelos Exponenciais e Quadráticos prevalecem. É 

possível que a agregação dos modelos logaritmos com os modelos quadráticos 

resulte em algo similar ao que é proposto por Wilmoth et al. A prevalência do 

modelo exponencial parece ser um caso especial para o Brasil e deve ser 

melhor estudado. Os modelos ajustados por grupos de idade, sexo e unidade 

federativa estão dispostos na Tabela 2 dos anexos. Esses modelos podem ser 

replicados com o uso das tábuas padrão23 utilizadas. 

Para analisar a qualidade das estimativas produzidas e validar os 

modelos ajustados, comparou-se, através dos gráficos de dispersão, os pontos 

estimados, ou seja, as probabilidades de morte infanto-juvenil estimadas por 

grupos de idade em cada proposta, com as probabilidades de morte 

observadas. Desse modo, os gráficos de dispersão apresentam no eixo Y as 

probabilidades de morte estimadas para determinado grupo etário segundo 

cada proposta, e no eixo X as probabilidades de morte observadas 

                                                           
23As tábuas padrão utilizadas para o ajuste dos modelos estão dispostas na Tabela 5 disposta 
nos anexos.  
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considerando a média dos óbitos nos anos de 2009, 2010 e 2011 com dados 

disponibilizados pelo Datasus  

Para a validação dos modelos considerou-se apenas os resultados 

obtidos para as mesorregiões da Região Sul e também as dos estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Assumimos que a mortalidade nessas 

mesorregiões possui alto nível de cobertura, chegando a 100%, não 

necessitando de correção (IBGE, 2013). Nesse caso, a premissa adotada para 

validação dos modelos é que para que os modelos empregados pela Proposta 

1 e pela Proposta 2 tenham produzido estimativas confiáveis, quando plotado 

nos gráficos de dispersão relacionando as probabilidades estimadas com as 

observadas, espera-se que os pontos disposto nos gráficos se concentrem em 

torno de uma reta de 45°.  No caso em que os pontos se concentrem acima da 

reta de 45° indica que o modelo proposto está sobrestimando os resultados, 

caso os pontos estejam abaixo da linha de 45° isso indica que o modelo 

proposto está subestimando os resultados, nesse caso considerando que o 

eixo Y corresponde às estimativas obtidas e que o eixo X corresponde aos 

valores observado. 

Assim, as Figuras 8 e 9 apresentam a comparação entre as estimativas 

obtidas pelas pela Proposta 1 e Proposta 2 com as probabilidades observadas 

para o sexo masculino, já as Figuras 10 e 11 se referem ao sexo feminino. O 

intuito desses gráficos, além de validar os modelos propostos, é comparar os 

modelos entre propostas e assim verificar qual proposta conseguiu estimar 

melhor a mortalidade em cada grupo infanto-juvenil.  
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Figura 8 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 1 e Proposta 2) e probabilidades de 
morte observadas nos grupos infanto-juvenis Menor de 1 ano por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

 
Fonte: Estimativas Proposta 1, Estimativas Proposta 2 e Datasus 2009, 2010 e 2011. 
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Figuras 9 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 1 e Proposta 2) e probabilidades de 
morte observadas nos grupos infanto-juvenis de 1 a 4 anos por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 
 

 
Fonte: Estimativas Proposta 1, Estimativas Proposta 2 e Datasus 2009, 2010 e 2011. 
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Figura 10 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 1 e Proposta 2) e probabilidades de 
morte observadas nos grupos infanto-juvenis de 5 a 9 anos por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

 
 Fonte: Estimativas Proposta 1, Estimativas Proposta 2 e Datasus 2009, 2010 e 2011. 
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Figuras 11 – Comparação entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 1 e Proposta 2) e probabilidades de 
morte observadas nos grupos infanto-juvenis de 10 a 14 anos por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.  

 
 Fonte: Estimativas Proposta 1, Estimativas Proposta 2 e Datasus 2009, 2010 e 2011. 
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Os modelos ajustados 

 Menor de 1 ano  

o Masculino 

Considerando os resultados obtidos para a mortalidade infantil, no caso 

masculino, a Proposta 2, que se refere ao modelo proposto por Wilmoth et al., 

produziu enfaticamente melhores estimativas do que os modelos de regressão 

ajustados pela Proposta 1. Os pontos em torno da reta de 45°, Proposta 2, 

estão concentrados em torno da reta de 45°, já na Proposta 1 os pontos, 

apesar de também estarem dispostos em torno da reta de 45°, apresentam 

maior dispersão. Assim, em termos de validação do melhor modelo, fica claro 

que para o grupo etário menor de 1 ano, o modelo proposto por Wilmoth et al. 

produz boas estimativas, ressalta-se que para a aplicação do modelo de 

Wilmoth et al. inclui-se o  corrigido por sub-registro, o que implica 

necessariamente em melhores estimativas. 

o Feminino 

Da mesma forma que para o sexo masculino, no caso feminino o modelo 

proposto por Wilmoth et al. resultou em boas estimativas para o grupo menor 

de um ano. Os pontos dispostos no gráfico concentram-se quase que 

perfeitamente em torno da reta de 45º. Quanto a Proposta 1, apesar dos 

pontos estarem dispostos em torno da reta de 45° a dispersão dos pontos é 

maior. Desse modo, o modelo proposto por Wilmoth et al. produz estimativas 

mais robustas. 

 1 a 4 anos 

o Masculino 

Observando os resultados obtidos para o grupo etário de 1 a 4 anos, no 

caso masculino, da mesma forma que para o grupo etário menor de um ano, o 

modelo proposto por Wilmoth et al. produziu melhores estimativas do que os 

modelos de regressão ajustados pela Proposta 1, pois apresentam menor 

dispersão dos pontos em torno da reta de 45°. Em ambas as propostas, 1 e 2, 

os pontos concentram-se em torno da reta de 45°, todavia a Proposta 1 
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apresenta maior dispersão com uma tendência de concentração dos pontos um 

pouco acima da reta. Desse modo, para o Grupo etário de 1 a 4 anos a 

aplicação do modelo proposto por Wilmoth et al. (2012) produz melhores 

estimativas. Nesse caso, os resultados para o  também são influenciados 

pelos dados corrigidos do . 

o Feminino 

Para o grupo etário de 1 a 4 anos o modelo proposto por Wilmoth et al. 

também se mostra como melhor opção para a produção de estimativas nesse 

grupo etário, pois a dispersão dos pontos está mais próxima da reta de 45º. 

Pela Proposta 1 se visualiza alta dispersão dos pontos e dispostos acima da 

reta de 45º, o que indica uma sobreestimação em relação às probabilidades 

observadas. De modo geral, ambos os modelos não demostram produzir boas 

estimativas em se considerando a dispersão dos pontos em torno da reta de 

45º. 

 5 a 9 anos 

o Masculino 

Quando avaliamos a qualidade dos modelos para o grupo etário de 5 a 9 

anos, tanto os modelos ajustados pela Proposta 1, quanto o modelo proposto 

por Wilmoth et al. (2012), não produziram estimativas fidedignas, pois além de 

se observar dispersão dos pontos nos gráficos, observa-se também que os 

pontos estão acima da reta de 45º, o que indica uma sobreestimação. Apesar 

dos modelos não produzirem boas estimativas em ambos os casos, nota-se 

que as estimativas obtidas pela Proposta 1 encontram-se mais próximas da 

reta de 45º, muito embora haja maior dispersão em relação a Proposta 2. 

o Feminino 

Quanto ao grupo etário de 5 a 9 anos, assim como para o grupo etário 

de 1 a 4 anos, os modelos propostos não produziram boas estimativas se 

considerado a dispersão dos pontos em torno da reta de 45°.Todavia, os 

modelos da Proposta 1 demostram ser mais eficientes do que o modelo de 

Wilmoth et al., pois apresentam menor dispersão dos pontos e maior 

proximidade à reta de 45º. 
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 10 a 14 anos 

o Masculino 

Quanto ao grupo etário de 10 a 14 anos, os resultados obtidos pela 

Proposta 1 e Proposta 2 parecem similares, sendo que a primeira apresenta 

maior proximidade dos pontos em torno da reta de 45°, ao contrário da 

Proposta 2 em que os pontos se encontram um pouco a cima da reta. De modo 

geral, a Proposta 1, apesar de apresentar maior dispersão dos pontos em 

relação a Proposta 2, parece produzir estimativas mais confiáveis. 

o Feminino 

Para o grupo etário de 10 a 14 anos ambos os modelos, Proposta 1 e 

Proposta 2, parecem ter produzido estimativas razoáveis se considerado que a 

dispersão dos pontos no gráfico se concentram em torno da reta de 45°. 

Entretanto, no caso da Proposta 1, há uma maior dispersão com tendência de 

concentração dos pontos abaixo da reta, já pela Proposta 2 apresenta 

tendência de concentração mais acima da reta. Ambos os modelos apontam 

dispersão nas estimativas quando comparado às probabilidades estimadas e 

observadas. 

Análise geral sobre os modelos ajustados 

 Considerando os resultados apontados nas figuras que apresentam os 

gráficos de dispersão (8, 9, 10 e 11) podemos aferir quanto a qualidade dos 

modelos, Proposta 1 e Proposta 2, avaliando as estimativas produzidas por 

grupos de idade infanto-juvenil por sexo. De modo geral, esses resultados 

apontam que os modelos segundo a Proposta 2 produzem melhores 

estimativas, em especial para o grupo etário menor de um ano. Apesar de os 

resultados apresentados segundo a Proposta 2 terem resultado em melhores 

ajustes em relação a Proposta 1, não invalida o uso da Proposta 1, pois 

permite vislumbrar melhorias para os modelos propostos.  

Uma forma de se verificar e comparar a qualidade das estimativas 

obtidas foi calcular o RMSE entre as probabilidades estimadas e as 

probabilidades observadas. Quanto menor o valor do RMSE indica que mais 

próximo é o valor estimado do valor observado. Assim, a Figura 12 compara o 
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RMSE por grupos de idade infanto-juvenil em cada sexo segundo a Proposta 1 

e Proposta 2. Nesse gráfico não foi posto a comparação para o grupo etário 

menor de um ano, pois distorce a visualização dos resultados para os demais 

grupos, além disso, está evidente a qualidade das estimativas obtidas pela 

Proposta 2 para esse grupo. 

Figura 12 – RMSE entre as probabilidades de morte estimadas (Proposta 1 e 

Proposta 2) e probabilidades de morte observadas para os grupos infanto-

juvenis por sexo considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

Fonte: Estimativas Proposta 1, Estimativas Proposta 2 e Datasus 2009, 2010 e 2011. 

Sob a ótica do RMSE os modelos ajustados pela Proposta 1, para o 

sexo masculino, exceto para o grupo etário menor de um ano, são os que 

produzem melhores estimativas, considerando que o RMSE retrata o menor 

erro entre as probabilidades estimadas e as probabilidades observadas. 

Entretanto, a variação no indicador entre os grupos de idade é razoavelmente 

pequena. No caso feminino, segundo o RMSE, para o grupo etário de 1 a 4 

anos a Proposta 2 produz melhores estimativas, já para os grupos etários de 5 

a 9 anos e 10 a 14 anos aponta a Proposta 1 como sendo uma melhor 

alternativa.      
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4.4 Níveis e padrões da mortalidade infanto-juvenil para as 

mesorregiões do Brasil: resultados obtidos pelas Propostas 1 e 2 

É importante esclarecer que as estimativas aqui produzidas são 

referentes ao decênio 2000/2010, isso ocorre, pois, o método utilizado para a 

correção de sub-registro da mortalidade adulta, da qual resulta o , utiliza 

informações das décadas de 2000 e 2010. O fator de correção obtido foi 

aplicado a média dos óbitos da década 2000/2010 (SOUZA, 2014). Nesse 

sentido, considerando que as propostas metodológicas empregadas nesta 

dissertação fazem uso da mortalidade adulta corrigida, resulta que a 

mortalidade infanto-juvenil, compatibilizada com a mortalidade adulta, também 

possui referência para o decênio 2000/2010. 

Para apresentar os resultados obtidos pelos modelos ajustados pela 

Proposta 1 e Proposta 2, é apresentada a distribuição espacial da mortalidade 

infanto-juvenil por grupos de idade e sexo nas mesorregiões do Brasil. Os 

mapas tendem a facilitar a identificação e análise dos níveis e padrões da 

mortalidade, do grau de cobertura, bem como da expectativa de vida ao 

nascer. 

Os intervalos de classe apresentados nos mapas foram definidos 

utilizando o método de quebra natural de Jenks24 limitado a 6 classes. Para 

obter o Grau de Cobertura (GC) das estimativas da mortalidade fez-se a razão 

entre as probabilidades de morte observadas e as probabilidades de morte 

estimadas pelos modelos propostos.        

         (25) 

  Probabilidades de morte entre  e  da mesorregião , calculadas 

com os dados de população e óbitos  disponibilizados pelo IBGE e Datasus; 

  Probabilidades de morte entre  e  da mesorregião , estimadas 

com o uso dos modeos propostos. 
 
 
 
 

                                                           
24 O método da otimização de Jenks tem o intuito de construir classes de grupos que são 
internamente homogêneos, de modo a assegurar a heterogeneidade entre as classes definidas 
(Brewer e Pickle, 2002). 
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Esstimativas de mortalidade infanto-juvenil  
 

 Para o grupo etário menor de 1 ano 

o Masculino 

Figura 13 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino com menos de um ano de idade (1q0) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 
 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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Em se tratando das estimativas produzidas, para o grupo etário menor 

de um ano, no caso do sexo masculino, os padrões de mortalidade 

apresentados na Figura 1 indicam semelhanças nos resultados obtidos por 

ambas as propostas para algumas mesorregiões, porém, para algumas outras 

apresentam padrões bem distintos. Os padrões de mortalidade apresentados 

pela Proposta 1 apresentam maior homogeneidade entre as mesorregiões de 

uma mesma UF. A Proposta 2 resultou em maior heterogeneidade nos padrões 

de mortalidade. Considerando os níveis de mortalidade, ambas as propostas 

apresentam níveis compatíveis, em que há uma maior mortalidade nas 

mesorregiões das regiões Norte e Nordeste, e menor mortalidade nas 

mesorregiões da Região Sul e Sudeste. 

O maior e menor nível de mortalidade para o grupo etário menor de 1 

anos para o sexo masculino foram observados nas mesorregiões do Leste 

Rondoniense e Vale do Itajaí (Santa Catarina), respectivamente, para a 

Proposta 1. Para a Proposta 2 foram as mesorregiões do Norte Amazonense e 

Grande Florianópolis, como maior e menor nível, respectivamente. 

No que se refere ao Grau de Cobertura para o grupo etário menor de 1 

ano, em relação a Proposta 1, se observa maior heterogeneidade entre as 

mesorregiões. O inverso ocorre no caso da Proposta 2, claramente observa 

maior homogeneidade. As mesorregiões da Região Sul e algumas da Região 

Sudoeste apresentam maior Grau de Cobertura em ambas as propostas. O 

menor grau de cobertura foi observado para a mesorregião Leste Rondoniense, 

0,47, Proposta 1, e 0,62 para a mesorregião Sul de Roraima, Proposta 2. 
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o Feminino 
 

Figura 14 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino com menos de um ano de idade (1q0) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 

 
 

Como característica definida, a mortalidade feminina em geral é menor 

do que a observada para o sexo masculino. Em relação a mortalidade infantil 

nas mesorregiões, foi observado que pelos resultados da Proposta 1, 

aproximadamente 20% das mesorregiões apresentam mortalidade infantil 
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superior a masculina, esse percentual cai para aproximadamente 12% 

considerando os resultados da Proposta 2. 

Em se tratando das estimativas produzidas para a mortalidade infantil 

feminina, os padrões de mortalidade apresentados na Figura 14 indicam 

semelhanças nos resultados obtidos por ambas as propostas para algumas 

mesorregiões, em especial para as regiões Nordeste e Sul. Assim como 

verificado para o caso masculino, no caso feminino os padrões de mortalidade 

apresentados pela Proposta 1 apresentam maior homogeneidade entre as 

mesorregiões. A Proposta 2 apresenta maior heterogeneidade nos padrões de 

mortalidade. Considerando os níveis de mortalidade, as propostas apresentam 

níveis um pouco distintos, em que a Proposta 1 parecer resulta em maiores 

níveis. Em ambas as propostas há uma maior mortalidade nas mesorregiões 

das regiões Norte e Nordeste, e menor mortalidade nas mesorregiões da 

Região Sul e Sudeste. 

Dentre as 137 mesorregiões, o maior e menor nível de mortalidade para 

o grupo etário menor de 1 anos para o sexo feminino foram observados nas 

mesorregiões do Sudoeste Amazonense e Oeste Catarinense, 

respectivamente, para a Proposta 1. Considerando a Proposta 2 foram as 

mesorregiões do Norte Amazonense e Grande Florianópolis, como maior e 

menor nível, respectivamente. 

Em relação ao Grau de Cobertura para o grupo etário menor de 1 ano, 

em relação a Proposta 1, se observa maior heterogeneidade entre as 

mesorregiões. O inverso ocorre no caso da Proposta 2, claramente observa 

maior homogeneidade com atenção especial as regiões Norte e Sul. Há uma 

distinção dos graus de cobertura apresentados em cada proposta considerando 

a região Norte. Em ambas as propostas se observa um grau de cobertura 

elevado para as mesorregiões da região Sul e graus de cobertura menores 

para às mesorregiões da região Nordeste. 

 O menor grau de cobertura foi observado para a mesorregião Sul 

Amazonense, 0,28, Proposta 1, e 0,43 para a mesorregião Marajó, Proposta 2.  
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 Para o grupo etário de 1 a 4 anos 

o Masculino 

Figura 15 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino entre 1 e 4 anos de idade (4q1) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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Em relação ao grupo etário de 1 a 4 anos, os padrões de mortalidade 

apresentados na Figura 2 também indicam semelhanças nos resultados 

obtidos por ambas as propostas para algumas mesorregiões, em especial para 

as regiões Sul e Norte, todavia, os níveis são visivelmente distintos. Os 

padrões de mortalidade apresentados pela Proposta 1, assim como na Figura 

13, apresentam maior homogeneidade entre as mesorregiões. A Proposta 2 

apresenta maior heterogeneidade nos padrões de mortalidade, todavia, com 

menores níveis em relação a Proposta 1. Os níveis de mortalidade, para esse 

grupo etário, são distintos, maiores pela Proposta 1. É observada a prevalência 

de maiores níveis de mortalidade nas mesorregiões das regiões Norte e 

Nordeste, e menores nas mesorregiões da Região Sul e Sudeste. 

As mesorregiões do Sudoeste Piauiense e Vale do Itajaí apresentaram o 

maior e o menor nível de mortalidade, respectivamente, segundo a Proposta 1. 

Quanto a Proposta 2, a mesorregião Norte Amazonense apresenta o maior 

nível, já a mesorregião da Grande Florianópolis apresenta menor nível. 

Quanto ao Grau de Cobertura, no que se refere a Proposta 1, constata-

se maior heterogeneidade entre as mesorregiões. O inverso ocorre no caso da 

Proposta 2. Apesar disso, os Graus de Cobertura em se comparando as 

propostas, são enfaticamente distintos. Apesar disso, a Proposta 1 parece 

apresentar níveis de cobertura mais compatíveis com a realidade quando 

observamos baixos níveis em algumas mesorregiões das regiões Norte e 

Nordeste. 

O menor grau de cobertura foi observado para a mesorregião Sudeste 

Piauiense, 0,36, Proposta 1, e 0,55 para a mesorregião Oeste Potiguar, 

Proposta 2. 
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o Feminino 

  

Figura 16 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino entre 1 e 4 anos de idade (4q1) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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No que se refere ao grupo etário de 1 a 4 anos, os padrões de 

mortalidade apresentados na Figura 16 também indicam semelhanças nos 

resultados obtidos por ambas as propostas para algumas mesorregiões, como, 

por exemplo, mesorregiões das regiões Sul e Norte, com níveis também 

semelhantes. Os padrões de mortalidade apresentados na Proposta 1 

apresentam maior homogeneidade entre as mesorregiões. A Proposta 2 

apresenta maior heterogeneidade nos padrões de mortalidade, e com menores 

níveis em relação a Proposta 1. Há uma concordância quanto a prevalência de 

maiores níveis de mortalidade nas mesorregiões das regiões Norte e Nordeste, 

e menores nas mesorregiões da Região Sul e Sudeste. 

As mesorregiões do Sudoeste Amazonense e Sul Catarinense 

apresentaram o maior e o menor nível de mortalidade, respectivamente, 

segundo a Proposta 1. Quanto a Proposta 2, essa retoma o resultado 

observado para o caso masculino, em que a mesorregião Norte Amazonense 

apresenta o maior nível, já a mesorregião da Grande Florianópolis apresenta 

menor nível. 

Observado o Grau de Cobertura, no que se refere a Proposta 1, é 

verificado que há maior heterogeneidade entre as mesorregiões. No caso da 

Proposta 2, apesar de não tão definidos, há uma maior homogeneidade nos 

padrões. Os Graus de Cobertura, comparando as propostas, são 

razoavelmente distintos. A Proposta 1 apresentar níveis de cobertura mais 

baixos nas mesorregiões da região Norte, já a Proposta 2 remete as 

mesorregiões da região Nordeste. 

O menor grau de cobertura foi observado para a mesorregião Sul 

Amazonense, 0,21, Proposta 1, e 0,45 para a mesorregião Agreste Potiguar, 

Proposta 2. 
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 Para o grupo etário de 5 a 9 anos 

o Masculino 

Figura 17 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino entre 5 e 9 anos de idade (5q5) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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No caso do grupo etário de 5 a 9 anos comparando as Propostas 1 e 2, 

excetuando-se as mesorregiões das regiões Sul e Sudeste, os padrões de 

mortalidade nas demais mesorregiões são distintos entre as propostas. 

Entretanto, da mesma forma que para os grupos etários anteriores os padrões 

de mortalidade apresentados pela Proposta 1 apresentam maior 

homogeneidade entre as mesorregiões do que a Proposta 2 que apresenta 

maior heterogeneidade. A Proposta 1 apresenta menores níveis de mortalidade 

em relação a Proposta 2. É observada a prevalência de maiores níveis de 

mortalidade nas mesorregiões das regiões Norte e Nordeste, e menores nas 

mesorregiões da Região Sul e Sudeste. Ressalta-se, pela Proposta 1, a 

existência de 4 mesorregiões da Região Nordeste que possuem nível de 

mortalidade superiores as demais. 

 Para esse grupo etário, os resultados da Proposta 1, apresentam as 

mesorregiões do Sudoeste Piauiense e Grande Florianópolis como tendo o 

maior e menor nível de mortalidade, respectivamente.  As mesorregiões de 

Nordeste Mato-grossense e Grande Florianópolis apresentam o maior e menor 

nível de mortalidade, respectivamente, considerando os resultados da Proposta 

2. 

Quanto ao Grau de Cobertura, no que se refere a Proposta 1, é 

observado maior heterogeneidade entre as mesorregiões e níveis maiores em 

relação a Proposta 2. A homogeneidade observada no caso da Proposta 2 

dificulta a formulação de padrões, entretanto, de modo geral os níveis de 

cobertura são menores em relação a Proposta 1. Os menores graus de 

coberturas foram observados para a mesorregião Norte do Amapá, 0,47 

segundo a Proposta 1 e para a mesorregião Central Mineira, 0, 23 segundo a 

Proposta 2. 

O menor grau de cobertura foi observado para a mesorregião Norte do 

Amapá, 0,29, Proposta 1, e 0,23 para a mesorregião Central Mineira, Proposta 

2. 
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o Feminino 

Figura 18 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino entre 5 e 9 anos de idade (5q5) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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Para o grupo etário de 5 a 9 anos, comparando as Propostas 1 e 2, os 

padrões de mortalidade nas mesorregiões são distintos entre as propostas, 

exceto para as mesorregiões da região Sul que possuem similaridade. Os 

padrões de mortalidade apresentados pela Proposta 1 apresentam maior 

homogeneidade entre as mesorregiões do que a Proposta 2 que apresenta 

maior heterogeneidade. A Proposta 1 apresenta, enfaticamente, maiores níveis 

de mortalidade em relação a Proposta 2. É observada a prevalência de maiores 

níveis de mortalidade nas mesorregiões das regiões Norte, apesar de que os 

níveis, em quase todas as mesorregiões segundo a Proposta 2, são menores 

em relação Proposta 1. 

O maior e menor nível de mortalidade, segundo os resultados da 

Proposta 1, remetem às mesorregiões do Sudoeste Amazonense e Grande 

Florianópolis, respectivamente. As mesorregiões de Sul de Roraima e Grande 

Florianópolis apresentam o maior e menor nível de mortalidade, 

respectivamente, considerando os resultados da Proposta 2. 

Quanto ao Grau de Cobertura, tanto a Proposta 1, quanto a Proposta 2, 

é observado heterogeneidade nos graus de cobertura entre as mesorregiões. 

Os baixos graus de cobertura apresentados para as mesorregiões da região 

Norte observados na Proposta 1 parecem ser resultados mais coerentes. Os 

menores graus de coberturas foram observados para a mesorregião Sudoeste 

Amazonense, 0,17 segundo a Proposta 1, e para a mesorregião de Marília 

(São Paulo), 0, 28, segundo a Proposta 2. 
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 Para o grupo etário de 10 a 14 anos 

o Masculino 

 

Figura 19 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
masculino entre 10 e 14 anos de idade (5q10) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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Analisando a Figura 19, que se refere ao grupo etário de 10 a 14 anos, 

observa-se pela Proposta 1 padrões de mortalidade homogéneos entres as 

mesorregiões. Os níveis de mortalidade para as regiões Norte e algumas 

outras da região Nordeste foram notadas como as de maior mortalidade, já as 

mesorregiões da região Sul e Sudoeste se apresentam como as mesorregiões 

com menor nível de mortalidade. A Proposta 2, todavia, apresenta padrões de 

mortalidade heterogêneos, com maiores níveis de mortalidade para as 

mesorregiões da região Norte e menores níveis para as regiões Sul e 

Sudoeste. 

As mesorregiões de Central Espírito-santense e Vale do Itajaí foram 

determinadas como as de maior e menor nível de mortalidade, 

respectivamente, segundo os resultados da Proposta 1. Já os resultados da 

Proposta 2 apontam as mesorregiões Nordeste Mato-grossense e Grande 

Florianópolis com maior e menor nível de mortalidade, respectivamente. 

Quanto ao grau de cobertura das estimativas, análogo aos casos 

anteriores, há maior heterogeneidade dos padrões para a Proposta 1 em 

relação a Proposta 2. Os níveis de cobertura para a Proposta 1 são maiores do 

que os apresentados pela Proposta 2. O menor grau de cobertura foi 

observado para a mesorregião Sul Amazonense, 0,47, Proposta 1, e 0,37 para 

a mesorregião Nordeste Mato-grossense, Proposta 2. 
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o Feminino 

 

Figura 20 – Distribuição da probabilidade de morte das crianças do sexo 
feminino entre 10 e 14 anos de idade (5q10) e grau de cobertura para as 

mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 
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Quanto ao grupo etário de 10 a 14 anos, Figura 20, observa-se pela 

Proposta 1 padrões de mortalidade mais homogéneos entres as mesorregiões 

que na Proposta 2. Considerando a Proposta 1, foram observados níveis de 

mortalidade para as regiões Norte como as de maior mortalidade, já as 

mesorregiões da região Sul e Sudoeste se apresentam como as mesorregiões 

com menor nível de mortalidade. A Proposta 2 apresenta padrões de 

mortalidade heterogêneos, com maiores níveis de mortalidade para as 

mesorregiões da região Norte e menores níveis para as regiões Sul e 

Sudoeste. Os níveis de mortalidade ensejados pela Proposta 2 são 

visualmente menores que os apresentados pela Proposta 1, exceto quando 

observamos as mesorregiões da região Sul em que se observa o inverso. 

As mesorregiões de Sul Maranhense e Sertões Cearenses foram 

determinadas como as de maior e menor nível de mortalidade, 

respectivamente, segundo os resultados da Proposta 1. Já os resultados da 

Proposta 2 apontam as mesorregiões Sul de Roraima e Sudoeste Amazonense 

com maior e menor nível de mortalidade, respectivamente. 

Quanto ao grau de cobertura das estimativas, ambas as propostas 

resultaram em padrões pouco definidos e com maior heterogeneidade, apesar 

de que, a Proposta 1 apresenta um padrão definido para as mesorregiões da 

região Sul, enquanto que a Proposta 2 possui um padrão definido para as 

mesorregiões da região Norte. Os níveis de cobertura para a Proposta 1 são 

maiores do que os apresentados pela Proposta 2. Para ambas as propostas o 

menor grau de cobertura foi observado para a mesorregião Norte do Amapá, 

em que apresentou 0,00 (zero) grau de cobertura. Essa particularidade se deve 

a ausência de eventos nessa mesorregião. 
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Comparação e análise da expectativa de vida ao nascer nas mesorregiões 

brasileiras 

 A expectativa de vida ao nascer é também uma forma de mensurar os 

níveis de mortalidade. As Figuras 21 e 22 apresentam as expectativas de vida 

para as mesorregiões do Brasil por sexo. Para a obtenção da expectativa de 

vida ao nascer foram construídas as tábuas de vida para as mesorregiões, em 

que se considerou as estimativas obtidas pela Proposta 1 e Proposta 2 para os 

grupos etários de 0 a 14 anos, para os demais grupos, 15 a 80 e mais, 

considerou-se os dados da mortalidade adulta corrigida. 

Figura 21 – Expectativa de vida ao nascer para o sexo masculino para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 

 As propostas apresentam resultados semelhantes em termos dos níveis 

de expectativa de vida nas mesorregiões considerando o sexo masculino. A 

maior divergência ocorre para as mesorregiões da região Nordeste, em que a 

Proposta 2 resulta em expectativas de vida mais elevadas, ao contrário da 

Proposta 1 em que apontam apenas algumas mesorregiões. As mesorregiões 

das regiões Sul e Sudoeste, em ambas as propostas, apresentam níveis 

semelhantes. 

 Ficou constatado que a maior e menor expectativa de vida ao nascer 

foram apontadas para a mesorregião Sudoeste Amazonense (Amazonas), 

72,04 anos, e Madeira-Guaporé (Rondônia), 65,38 anos, respectivamente, 

segundo os resultados obtidos pela Proposta 1. Os resultados da Proposta 2 
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apontam a maior e menor expectativa de vida ao nascer para as mesorregiões 

do Agreste Potiguar (Rio Grande do Norte), 72,18 anos, e Madeira-Guaporé 

(Rondônia), 65,56 anos, respectivamente.    

Figura 22 – Expectativa de vida ao nascer para o sexo feminino para as 
mesorregiões brasileiras no decênio 2000/2010. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 

 Em relação a expectativa de vida ao nascer para o sexo feminino nas 

mesorregiões do Brasil, comparando os resultados obtidos pela Proposta 1 e 2, 

observa-se que os resultados obtidos pela Proposta 1 apontam um nível de 

expectativa de vida menor para as mesorregiões da região Norte e Centro-

Oeste. Para as demais mesorregiões, em sua maioria, há uma similaridade nas 

expectativas de vida apresentadas em ambas as propostas. 

 Um resultado peculiar foi que a maior expectativa de vida foi observada 

para a mesorregião Jequitinhonha (Minas Gerais), 76,43 anos. Esse resultado 

vai em contrário ao que a literatura aborda quando observa alta mortalidade 

para essa mesorregião (CERQUEIRA e SILVA, 2002; RESENDE e QUIROGA, 

2002). Uma das possíveis explicações para esse resultado é que os modelos 

propostos não tenham produzido boas estimativas para essa mesorregião 

considerando que é também uma mesorregião que ainda persiste deficiência 

nos registros e qualidades dos dados (LIMA e QUEIROZ, 2011). A mesorregião 

que apresenta a menor expetativa de vida é Sul de Roraima, 70,02 anos, esses 

resultados considerando as estimativas da Proposta 1. Em se tratando da 

Proposta 2, a maior expectativa de vida é observada na mesorregião Grande 
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Florianópolis, 76,17 anos, já a menor corresponde a mesorregião Sul de 

Roraima, 69,34 anos. 

 Se compararmos os resultados entre sexo, em ambas as propostas, 

pode-se notar que em todas as mesorregiões as expectativas de vida são 

maiores para o sexo feminino. Se considerarmos as maiores e menores 

expectativas de vida em cada proposta podemos notar que a diferença na 

expetativa de vida é de 4,39 anos e 4,64 anos a amais para sexo feminino, 

respectivamente, para a Proposta1. Considerando a Proposta 2, a diferença 

entre as maiores expectativas de vida resulta em 3,99 anos, diferença um 

pouco menor em relação a Proposta 1. Já a diferença entre as menores 

expectativas de vida corresponde a 3,78 anos. 

Esses resultados, Figura 21, podem ser comparados aos resultados 

obtidos por Souza (2014), apesar de que os resultados desse são 

apresentados no nível municipal. Entretanto, quando comparamos os padrões 

apresentados por Souza com os resultados aqui obtidos, conseguimos 

identificar bastante similaridades entre os maiores níveis de expectativa de vida 

observados para as mesorregiões das regiões Norte e Nordeste, assim como 

níveis menores para as mesorregiões da região Centro-Oeste. Os padrões 

para a região Sul, no caso de Souza, apresentam níveis variados, ao contrário 

do que se observa aqui, em que são níveis mais definidos e um pouco 

elevados, todavia deve-se considerar que os mapas estão em escalas 

geográficas distintas.  Quanto aos padrões e níveis para o sexo feminino, 

Figura 22, os resultados da Proposta 2 são mais semelhantes aos resultados 

de Souza, com níveis elevados em algumas mesorregiões da região Norte. A 

escala geográfica dificulta a comparação, todavia, nota-se padrões 

semelhantes também para a região Sudeste.   

 O Gráfico 13 possibilita visualizar a diferença dos resultados obtidos 

para a expectativa de vida para cada sexo segundo a Proposta 1 e Proposta 2. 
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Gráfico 13 – Comparação entre expectativas de vida ao nascer (Proposta 1 e 
Proposta 2) por sexo, considerando as mesorregiões da Região Sul e as 

mesorregiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIM, IBGE e HMD. 

Pode-se verificar que a diferença entre a expectativa de vida estimada 

pela Proposta 1 e proposta 2 é menor para o sexo feminino, mas as 

expectativas de vida também são muito próximas para o sexo masculino. 

 

4.5 Discussão dos resultados 

As propostas metodológicas empregas nessa dissertação permitiram 

explorar novas possibilidades de produzir estimativas para a mortalidade 

infanto-juvenil, todavia, foi possível se verificar que os procedimentos adotados 

não se mostraram muito eficazes em alguns casos, necessitando-se de serem 

exploradas adequações e melhorias, mas em outros casos permitiram 

resultados interessantes no sentido em que possibilitam estimativas 

aparentemente convergentes à mortalidade observada.  

A qualidade dos modelos ajustados e apresentados pela Proposta 1, em 

primeira vista apresentam a necessidade de melhorias considerando que as 
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estimativas obtidas, quando comparadas com as probabilidades de morte 

infanto-juvenil observadas, apresentam distorções, principalmente para os 

grupos etários menor de 1 ano e 5 a 9 anos no caso masculino, e menor 1 ano 

e 1 a 4 anos no caso feminino. Um dos fatores possíveis que podem ter 

influenciado na obtenção das estimativas se refere a qualidade dos modelos 

ajustados para algumas unidades federativas, em que consideramos um 

conjunto de tábuas padrão, o que se pode supor que os padrões definidos 

podem não ser tão representativos à unidade federativa e, por conseguinte à 

determinada mesorregião. Além disso, ressalta-se que para alguns desses 

grupos etários a qualidade e a menor ocorrência de eventos, óbitos, 

acrescentam como fatores que dificultam a obtenção de estimativas precisas.  

A obtenção de estimativas e definição do grau de cobertura, em especial 

para os grupos etários de 5 a 9 anos e 10 a 14 anos, são afetados pela 

flutuação aleatória. Nesses grupos etários a variabilidades dos dados e as 

taxas sensíveis influenciam na obtenção de estimativas. Nesses casos, a 

ocorrência a mais ou a menos de um evento ou população exposta pode 

influenciar nessa variabilidade.   

O modelo proposto por Wilmoth et al. (2012) resultou em boas 

estimativas, em especial para o grupo etário menor de 1 ano. Certamente os 

bons resultados obtidos com o uso desse modelo se dá ao fato de que 

utilizamos dois parâmetros com informações corrigidas, a mortalidade na 

infância e a mortalidade adulta, ao contrário dos modelos ajustados pela 

Proposta 1 que faz uso apenas da mortalidade adulta corrigida. Apesar de ter 

resultado em boas estimativas, o modelo de Wilmoth et al. não consegue obter 

boas estimativas para a mortalidade entre 5 e 9 e 10 a 14 anos, aqui 

ressaltamos as dificuldades referentes a qualidade dos dados e a flutuação 

aleatória. 

Comparando-se, de modo geral, a qualidade das estimativas e dos 

modelos ajustados pela Proposta 1 e o modelo proposto por Wilmoth et al., 

Proposta 2, podemos concluir que o modelo proposto por Wilmoth et al. se 

mostrou como sendo uma alternativa interessante e com qualidade superior a 

Proposta 1. Entretanto, não invalida o uso da Proposta 1 visto que em 

determinados grupos etários, 1 a 4 anos e 10 a 14, aparenta possuir uma 
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qualidade melhor nas estimativas quando comparado valor estimado versus 

valor observado. 

A ressalva para o uso dos modelos ajustados pela Proposta 1, e que 

pode ser visto como melhoria, é que se tenha o conjunto de padrões de 

mortalidade ideais à cada unidade federativa, e assim consiga produzir 

modelos de regressão com alto poder de predição. Quanto ao modelo proposto 

por Wilmoth et al., assim como colocado pelo autor em seu trabalho, deve-se 

ajustar o valor de k tal que esse seja ideal para cada mesorregião, e assim 

possa capturar o padrão da curva de mortalidade de modo fiel. Ressalta-se que 

o modelo de Wilmoth et al. nos permite utilizar as mesorregiões com dados de 

boa qualidade para se estimar os coeficientes apresentados pelo modelo, o 

que faz dispensar o uso dos coeficientes estimados com dados do HMD, 

todavia, fica como proposta para uma próxima abordagem. 

No que se refere as estimativas para a mortalidade infanto-juvenil, tanto 

os resultados obtidos pela Proposta 1, quanto pela Proposta 2, demostram que 

os padrões de mortalidade, em geral, estão condizentes com o que se observa, 

com maiores níveis de mortalidade nas mesorregiões das regiões Norte e 

Nordeste, e níveis menores nas mesorregiões das regiões Sul e Sudeste, 

assim corroborando com alguns resultados constantes na literatura (IBGE, 

2010). 

Diante do que foi observado, os padrões para a mortalidade, em termos 

de homogeneidade e heterogeneidade entre as mesorregiões, ocorrem o 

inverso na análise do grau de cobertura. Ou seja, quando os padrões de 

mortalidade são heterógenos entre as mesorregiões de uma região, os padrões 

de grau de cobertura são homogéneos, e da mesma forma, quando os padrões 

de mortalidade são homogéneos, os padrões de grau de cobertura são 

heterogéneos. Assim, foi verificado que os padrões de mortalidade 

apresentados pela Proposta 2 são, em sua maioria, heterogéneos. Já os 

padrões advindos da Proposta 1 são mais bem definidos, homogéneos entre as 

mesorregiões dentro das grandes regiões. 

 No que tange ao nível e padrão de mortalidade entre sexo, os padrões 

de mortalidade masculina se apresentam com maior heterogeneidade, ao 
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contrário do feminino. Os níveis de mortalidade feminina são menores em 

todas as mesorregiões em relação ao sexo masculino.  Isso pode ser 

constatado principalmente quando observado a expectativa de vida ao nascer, 

em que a diferença entre o sexo masculino e feminino chega a quase 5 anos a 

mais em sobrevida à mulher. De modo geral, os resultados obtidos refletem os 

baixos níveis de mortalidade feminina com padrões mais homogêneos, e níveis 

de mortalidade masculina mais elevados com padrões mais heterogéneos. 
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5 Considerações Finais 

Os dados de população e óbitos no Brasil tem apresentado grande 

melhora em termos de cobertura e qualidade ao longo do tempo, entretanto, 

ainda apresentam algumas deficiências que impossibilitam seu uso direto, 

tendo muitas vezes que serem avaliados quanto a sua consistência. Essas 

deficiências, afetam principalmente o contexto de pequenas áreas, como 

municípios, microrregiões, mesorregiões e até áreas maiores como estados. 

 Dois tipos principais de deficiências são ressaltados quando se pensa 

em estimativas de mortalidade, tanto em grandes áreas, quanto em pequenas 

áreas, uma está relacionada à variabilidade das taxas de mortalidade, que é 

ocasionado pelo baixo quantitativo de pessoas expostas e, consequentemente, 

de óbitos, e a segunda diz respeito à má cobertura dos dados e erros de 

declaração, tanto em relação aos óbitos, quanto população. 

As propostas metodológicas ensejadas nessa dissertação se mostraram 

como medidas possíveis para amenizar as deficiências apontadas. Entretanto, 

deve-se considerar neste trabalho algumas limitações, uma das quais se refere 

ao uso dos dados de mortalidade adulta, pois esses dados se referem a 

estimativas e podem, para algumas mesorregiões, apresentar deficiências, seja 

pela sua obtenção indireta ou mesmo pelo fato de haver mesorregiões com 

poucos, ou nenhum, eventos nos grupos de idade infanto-juvenil. Esse caso 

afeta ambas as propostas. Outro ponto é quanto às funções utilizadas para 

obtenção dos coeficientes, de modo que os modelos ajustados pela Proposta 1 

podem não ter produzido boas estimativas. Deve-se considerar também que 

para muitas áreas do Brasil a cobertura dos dados de mortalidade é de 100%, 

o que tornaria desnecessário se propor estimativas para essas áreas, 

considerando-se os dados observados como informações fidedignas – no 

entanto, a título de comparação essas estimativas são válidas. Em relação a 

Proposta 2, devemos considerar que a correção da mortalidade na infância de 

fato foi eficiente em função das premissas adotadas.   

Essas limitações devem ser consideradas para que não se produzam 

estimativas enviesadas para a mortalidade infanto-juvenil, ou ao menos que se 
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minimize esse viés. Nesse sentido, devem ser consideradas no momento da 

análise dos resultados. 

Entretanto, os padrões e níveis de mortalidade obtidos por ambas as 

propostas metodológicas em sua maior parte se mostram compatíveis com o 

que apontam a literatura, em que há níveis mais elevados da mortalidade 

infanto-juvenil observados para as mesorregiões das regiões Norte e Nordeste, 

e baixos níveis para as mesorregiões das regiões Sul e Sudeste. Da mesma 

forma, os níveis de cobertura das mesorregiões das regiões Norte e Nordeste 

se mostram inferiores as mesorregiões das regiões Sul e Sudeste (IBGE, 2009; 

IBGE, 2010). Em alguns casos em que os níveis de cobertura se mostram 

elevados para as mesorregiões das regiões Norte, por exemplo, contrariando a 

literatura, pode-se inferir que isso se deve ao baixo quantitativo de eventos 

nessas áreas, e assim afetando as estimativas.  

Os resultados obtidos nos mostram que a disponibilidade de estimativas 

de mortalidade mais fidedignas em um contexto geográfico de menor escala 

possibilita se aferir os diferentes níveis e padrões da mortalidade infanto-juvenil 

no Brasil. A mortalidade infanto-juvenil mostrou possuir níveis e padrões 

distintos entre as mesorregiões do Brasil. Desse modo, considerando as 

proposições desta dissertação, foi possível explorar e se conhecer mais sobre 

a mortalidade infanto-juvenil nesse contexto geográfico.  
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Apêndices 

Tabela 2 – Modelos ajustados com os dados do HMD por unidades federativas, 

idade e sexo no Brasil para o decênio 2000/2010. 

UF 
Grupo 
Etário 

Masculino Feminino 

Modelo 
R-

Ajustado 
Modelo 

R-
Ajustado 

Rondônia - 
RO 

0 0,1277 - 0,7172 *  +1,2119 *  0,2696 0,0201 *  0,0014 

1 a 4 0,0048 *  0,0204 0,0068 *  0,0221 

5 a 9 0,0031*  0,0161 0,0026 + 0,0014 *  - 0,0202 *  0,0209 

10 a 14 0,0027*  0,0090 0,0086 - 0,1062 *  + 0,4165 *  0,0638 

Acre - AC 

0 0,0152 + 0,1006 *  - 0,284 *  0,0880 0,0725 - 0,9122 *  + 4,0459 *  0,2285 

1 a 4 0,0029 *  0,0152 0,0030 *  0,0956 

5 a 9 0,0019 *  0,0149 0,0046 - 0,0409 *  + 0,1912 *  0,1104 

10 a 14 0,0005 *  + 0,0032 0,0100 0,0012 *  + 0,0046 0,1676 

Amazonas - 
AM 

0 0,0104 + 0,1320 *  - 0,3286 *  0,0537 0,1375 - 1,6594 *  + 5,9354 *  0,1234 

1 a 4 0,0067 - 0,0089 *  + 0,0181 *  0,0057 0,0406 - 0,4999 *  + 1,7686 *  0,1530 

5 a 9 0,0032 *  0,0151 0,0221 - 0,2859 *  + 1,0315 *  0,3396 

10 a 14 0,0019 *  0,1736 0,0019 *  + 0,0061 0,1352 

Roraima - RR 

0 0,0075 *  0,2351 0,0026 *  0,5530 

1 a 4 0,0011 *  0,4779 - 0,0042 + 0,1152 *  - 0,4359*  0,6117 

5 a 9 0,0008 *  0,5436 - 0,0013 + 0,0406 *  - 0,1349 *  0,7603 

10 a 14 0,0008 *  0,6226 0,0101 *  + 3,8887E-05 0,6591 

Para - PA 

0 0,0233 + 0,0502 *  - 0,2173 *  0,2318 0,0275 *  0,0699 

1 a 4 0,0065 *  0,0179 0,0063 *  0,0222 

5 a 9 0,0033 *  0,0001 0,0031 *  0,0426 

10 a 14 0,0027 *  0,0046 - 0,0034 + 0,0834 *  - 0,3203 *  0,1437 

Amapá - AP 

0 - 0,0362 *  + 0,0324 0,0198 -0,0515 *  + 0,0301 0,0441 

1 a 4 0,0065 *  0,0047 0,0121 - 0,1134 *  + 0,4875 *  0,0295 

5 a 9 0,0033 *  0,0000 0,0064 - 0,0729 *  + 0,3313 *  0,1406 

10 a 14 - 0,0033 * X + 0,0038 0,0128 0,0008 *  + 0,0037 0,0693 

Tocantins - 
TO 

0 0,0315 *  0,0531 0,0096 *  0,2820 

1 a 4 0,0051  0,0108 0,0017 *  0,2400 

5 a 9 0,0009 *  + 0,0049 0,0738 0,0012 *  0,1830 

10 a 14 0,0005 *  + 0,0038 0,0232 0,0048 - 0,0603 *  + 0,2966 *  0,2919 

Maranhão - 
MA 

0 - 0,0222 + 0,4067 *  -0,8444 *  0,6728 0,0182 *  + 0,0645 0,6069 

1 a 4 0,0013 *  0,3547 0,0104 *  +0,027 0,6822 

5 a 9 0,0008 *  0,3736 0,0046 *  + 0,0123 0,6753 

10 a 14 0,0013 *  + 0,0046 0,3212 0,0037 *  + 0,0099 0,6746 

Piauí - PI 

0 -0,0841 * X + 0,0435 0,4860 0,0187 *  0,0296 

1 a 4 0,0117 *  0,3202 0,0012 *  0,2358 

5 a 9 0,0071 *  0,3693 0,0044 - 0,0596 *  + 0,3328 *  0,3532 

10 a 14 0,0019 + 0,0128 *  -0,0325 *  0,2506 0,0082 - 0,1322 *  + 0,6429 *  0,5787 
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UF 
Grupo 
Etário 

Masculino Feminino 

Modelo 
R-

Ajustado 
Modelo 

R-
Ajustado 

Ceara - CE 

0 - 0,0158 + 0,2728 *  - 0,4804 *  0,8246 0,0190 *  0,0012 

1 a 4 0,0007 *  0,7369 0,0029 *  0,0022 

5 a 9 0,0005 *  0,7690 0,0020 *  0,0017 

10 a 14 0,0088 * X + 0,0002 0,7793 - 0,0205 + 0,3761 *  - 1,5919 *  0,1732 

R.G. Norte - 
RN 

0 0,0159 *  + 0,0487 0,2730 0,0196 *  0,0026 

1 a 4 0,0008 *  0,5331 0,0369 - 0,6526 *  + 3,1645 *  0,1465 

5 a 9 0,0004 *  0,6586 0,0139 - 0,2356 *  + 1,1342*  0,1353 

10 a 14 - 0,0022 + 0,0386 *  - 0,0776 *  0,4979 0,0103 - 0,1693 *  + 0,8016 *  0,0856 

Paraíba - PB 

0 - 0,0232 + 0,3722  - 0,7662 *  0,6757 0,0202 *  0,0134 

1 a 4 0,0011 *  0,4693 0,0038 *  0,0134 

5 a 9 0,0006 *  0,5393 0,0046 - 0,0474 *  + 0,2275 *  0,0969 

10 a 14 0,0015 *  + 0,0047 0,4946 0,0058 - 0,0737 *  + 0,3328 *  0,1738 

Pernambuco - 
PE 

0 - 0,0336 + 0,4550 *  - 0,9572 *  0,5577 0,0209 *  0,0627 

1 a 4 0,0007 *  0,5027 0,0029 *  0,0064 

5 a 9 0,0004 *  0,6708 0,0016 *  0,0073 

10 a 14 - 0,0032 + 0,0481 *  - 0,0953 *  0,6048 - 0,0007 + 0,0337 *  - 0,1222 *  0,0805 

Alagoas - AL 

0 - 0,0041 + 0,1400 *  - 0,2261 *   0,2412 0,0254 *  + 0,0215 0,0061 

1 a 4 0,0009 *  0,4121 0,0494 - 0,6829 *  + 2,5947 *  0,4283 

5 a 9 0,0006 *  0,4801 0,0252 -0,3646 *  + 1,4319  0,7082 

10 a 14 0,0061 *  + 0,0006 0,3580 0,0171 *  - 0,0003 0,2344 

Sergipe - SE 

0 - 0,0389 *  + 0,0329 0,0891 0,0148 *  0,1047 

1 a 4 0,0116 - 0,0456 *  + 0,0859 *  0,0628 0,0018 *  0,1230 

5 a 9 0,0024 *  0,1385 0,0008 *  0,1714 

10 a 14 0,0024 *  0,0509 0,0007 *  0,2178 

Bahia - BA 

0 - 0,0424 + 0,5822 *  -1,2401 *  0,4904 0,0149  0,0389 

1 a 4 0,0024 *  0,1262 0,0042 *  0,0008 

5 a 9 0,0014 *  0,1718 0,0018 *  0,0001 

10 a 14 0,0034 *  + 0,0021 0,0464 0,0005 *  + 0,0027 0,0598 

Minas Gerais 
- MG 

0 - 0,0331 + 0,4137 *  - 0,8778 *  0,3410 0,0116 *  0,0304 

1 a 4 0,0103 *  + 0,0006 0,1553 0,0006 *  0,1537 

5 a 9 0,0005 *  0,3495 0,0011 *  0,0119 

10 a 14 - 0,0047 + 0,0636 *  - 0,1525 *  0,2426 0,0006 *  0,0669 

Espirito Santo 
- ES 

0 0,0021 *  0,5675 - 0,0533 + 1,2425 *  - 5,9653  0,4505 

1 a 4 0,0026 *  + 0,0072 0,4357 0,0006 *  0,2893 

5 a 9 0,0003 *  0,6796 0,0007 *  0,0884 

10 a 14 0,0024 - 0,0266 *  + 0,1244 *  0,6696 - 0,0032 + 0,0873 *  - 0,4307 *  0,2062 

Rio Janeiro - 
RJ 

0 0,0841 * X -0,0034 0,3836 0,0054 *  + 0,0252 0,3140 

1 a 4 - 0,0101 + 0,1235 *  -0,2894 *  0,4274 0,0006 *  0,3516 

5 a 9 0,0003 *  0,5135 0,0007 *  0,0940 

10 a 14 0,0006 *  0,2972 0,0018 - 0,0227 *  + 0,1671 *  0,1345 
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UF 
Grupo 
Etário 

Masculino Feminino 

Modelo 
R-

Ajustado 
Modelo 

R-
Ajustado 

São Paulo - 
SP 

0 - 0,0262 + 0,3928 *  -1,0105 *  0,1602 0,0022 *  + 0,0154 0,0737 

1 a 4 0,0009 *  + 0,0038 0,0933 0,0022 *  0,0041 

5 a 9 0,0009 *  0,0862 0,0019 - 0,0234 *  + 0,1563 *  0,0378 

10 a 14 0,0009 *  0,1696 -4,7699E-06 * X + 0,0010 0,0000 

Paraná - PR 

0 0,0027 *  0,3833 0,0078 *  + 0,0285 0,3973 

1 a 4 0,0006 *  0,2752 0,0138 - 0,2982 *  +1,8333 *  0,3351 

5 a 9 0,0003 *  0,4291 0,0004 *  0,1896 

10 a 14 0,0014 *  + 0,0040 0,2691 0,0007 *  0,0235 

Santa 
Catarina - SC 

0 - 0,0310 + 0,4638 *  - 1,3002 *  0,2309 0,0031 *  + 0,0158 0,1045 

1 a 4 - 0,0114 + 0,1516 *  - 0,4218 *  0,3443 0,0012 *  + 0,0015 0,0015 

5 a 9 0,0005 *  0,1323 0,0056 - 0,1225 *  + 0,7901 *  0,3045 

10 a 14 - 0,0069 + 0,0943 *  - 0,2594 *  0,3467 -0,0006 *  + 0,0009 0,0021 

R.G. Sul - RS 

0 - 0,0032 + 0,1191 *  - 0,2460 *  0,1010 0,0053 - 0,0196 *  + 0,7065 *  0,4435 

1 a 4 0,0009 *  0,1892 0,0004 *  0,3349 

5 a 9 0,0004 *  0,3522 0,0005 *  0,1348 

10 a 14 0,0006 *  0,2791 - 0,0058 + 0,1520 *  - 0,8368 *  0,2029 

M.T. Sul - MS 

0 0,0084 *  0,0960 0,0831 - 1,2731 *  + 6,0007 *  0,0941 

1 a 4 0,0045 *  + 0,0111 0,1589 0,0019 *  0,0828 

5 a 9 0,0144 - 0,1302 *  + 0,3460 *  0,3428 0,0015 *  0,0100 

10 a 14 0,0214 - 0,1888 *  + 0,4619 *  0,2896 0,0067 - 0,0997 *  + 0,4736 *  0,0512 

Mato Grosso - 
MT 

0 - 0,0934 + 0,9570 *  - 1,9813 *  0,5671 0,0146  0,0409 

1 a 4 0,0007 *  0,6385 0,0031 *  0,0150 

5 a 9 0,0005 *  0,6581 0,0065 *  + 0,0013 0,0431 

10 a 14 0,0007 *  0,6337 0,0007 *  + 0,0032 0,0690 

Goiás - GO 

0 0,0738 * X + 0,0034 0,2429 0,0183  0,0086 

1 a 4 0,0010 *  0,4337 0,0042 *  0,0123 

5 a 9 0,0006 *  0,5565 0,0017 *  0,0001 

10 a 14 - 0,0026 + 0,0377 *  - 0,0629 *  0,5256 0,0014 *  0,0001 

Distrito 
Federal - DF 

0 -0,0278 + 0,3897 *  - 0,8946 *  0,4839 0,0036 *  + 0,0204 0,0469 

1 a 4 0,0004 *  0,4293 0,0016 *  0,0228 

5 a 9 0,0002 *  0,4963 - 0,0026 + 0,0912 *  - 0,5378 *  0,1153 

10 a 14 - 0,0073 + 0,0964 *  - 0,2506 *  0,4752 -0,0014 + 0,0607 *  - 0,3711 *  0,1514 

A variável independente , nos modelos de regressão propostos, equivale a probabilidade de morte adulta corrigida 

  referente a mesorregião correspondente a cada unidade federativa. 

Fonte: Elaboração própria – Resultados Proposta 1 
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Tabela 3 – Probabilidades de morte infanto-juvenil para as mesorregiões do 
Brasil no decênio 2000/2010 obtidas segundo os resultados da Proposta 1. 

UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 1 nqx - Masculino - Proposta 1 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

Rondônia - RO Madeira-Guaporé 0,0213 0,0052 0,0025 0,0019 0,0226 0,0058 0,0036 0,0031 

Rondônia - RO Leste Rondoniense 0,021 0,0056 0,0026 0,0024 0,0347 0,0055 0,0034 0,003 

Acre - AC Vale do Juruá 0,0211 0,005 0,0025 0,002 0,024 0,0039 0,0025 0,0025 

Acre - AC Vale do Acre 0,0226 0,0054 0,0026 0,0022 0,0233 0,0041 0,0026 0,0025 

Amazonas - AM Norte Amazonense 0,0409 0,0113 0,0055 0,0011 0,0228 0,0058 0,0033 0,0025 

Amazonas - AM Sudoeste Amazonense 0,0427 0,0119 0,0058 0,0011 0,0226 0,0058 0,0033 0,0025 

Amazonas - AM Centro Amazonense 0,0277 0,0073 0,0033 0,0017 0,0237 0,0057 0,0034 0,0027 

Amazonas - AM Sul Amazonense 0,0398 0,011 0,0053 0,0012 0,0235 0,0057 0,0034 0,0026 

Roraima - RR Norte de Roraima 0,0112 0,0034 0,0017 0,0014 0,0159 0,0038 0,0025 0,0023 

Roraima - RR Sul de Roraima 0,0197 0,0019 0,0015 0,002 0,0171 0,0043 0,0028 0,0025 

Para - PA Baixo Amazonas 0,0194 0,0049 0,0024 0,0018 0,0252 0,0055 0,0033 0,0029 

Para - PA Marajó 0,0194 0,0049 0,0024 0,0018 0,025 0,0055 0,0033 0,0029 

Para - PA Metropolitana de Belém 0,0191 0,0049 0,0024 0,0018 0,0237 0,0053 0,0033 0,0029 

Para - PA Nordeste Paraense 0,0188 0,0048 0,0024 0,0019 0,0248 0,0055 0,0033 0,0029 

Para - PA Sudoeste Paraense 0,0192 0,0049 0,0024 0,0018 0,0248 0,0055 0,0033 0,0029 

Para - PA Sudeste Paraense 0,0177 0,0046 0,0023 0,002 0,0224 0,0052 0,0033 0,0029 

Amapá - AP Norte do Amapá 0,0231 0,0057 0,0027 0,0021 0,0231 0,0051 0,0033 0,0029 

Amapá - AP Sul do Amapá 0,0257 0,006 0,0026 0,0017 0,0249 0,0054 0,0033 0,0031 

Tocantins - TO Ocidental do Tocantins 0,0185 0,0044 0,0022 0,0017 0,0242 0,0056 0,0032 0,0029 

Tocantins - TO Oriental do Tocantins 0,0211 0,0053 0,0025 0,0019 0,0229 0,0057 0,0034 0,003 

Maranhão - MA Norte Maranhense 0,0265 0,0056 0,0027 0,0021 0,0254 0,0031 0,0019 0,0025 

Maranhão - MA Oeste Maranhense 0,0257 0,0051 0,0025 0,002 0,0235 0,0028 0,0018 0,0023 

Maranhão - MA Centro Maranhense 0,0255 0,005 0,0024 0,0019 0,0225 0,0027 0,0017 0,0023 

Maranhão - MA Leste Maranhense 0,0264 0,0055 0,0026 0,0021 0,0231 0,0028 0,0017 0,0023 

Maranhão - MA Sul Maranhense 0,0301 0,0076 0,0036 0,0029 0,0266 0,0035 0,0022 0,0027 

Piauí - PI Norte Piauiense 0,0212 0,0034 0,0018 0,0015 0,0289 0,0069 0,0043 0,0032 

Piauí - PI Centro-Norte Piauiense 0,0211 0,0034 0,0017 0,0015 0,0284 0,0068 0,0042 0,0032 

Piauí - PI Sudoeste Piauiense 0,0209 0,0031 0,0017 0,0016 0,0303 0,0073 0,0045 0,0031 

Piauí - PI Sudeste Piauiense 0,0211 0,0033 0,0017 0,0015 0,0295 0,0071 0,0044 0,0032 

Ceara - CE Noroeste Cearense 0,0184 0,0035 0,0018 0,0008 0,0193 0,0025 0,0016 0,002 

Ceara - CE Norte Cearense 0,0184 0,0035 0,0018 0,0006 0,0182 0,0023 0,0015 0,0018 

Ceara - CE Metropolitana de Fortaleza 0,0184 0,0035 0,0018 0,0009 0,0214 0,003 0,002 0,0022 

Ceara - CE Sertões Cearenses 0,0184 0,0034 0,0018 0,0006 0,0183 0,0023 0,0015 0,0019 

Ceara - CE Jaguaribe 0,0184 0,0035 0,0018 0,0009 0,0185 0,0023 0,0015 0,0019 

Ceara - CE Centro-Sul Cearense 0,0184 0,0035 0,0018 0,0008 0,0186 0,0023 0,0015 0,0019 

Ceara - CE Sul Cearense 0,0184 0,0035 0,0018 0,0008 0,0194 0,0025 0,0016 0,002 

R.G.Norte - RN Oeste Potiguar 0,0184 0,0037 0,0019 0,0015 0,0205 0,003 0,0018 0,0022 

R.G.Norte - RN Central Potiguar 0,0184 0,0037 0,0019 0,0015 0,0202 0,0029 0,0017 0,0021 

R.G.Norte - RN Agreste Potiguar 0,0184 0,0036 0,0018 0,0015 0,0198 0,0028 0,0017 0,0021 

R.G.Norte - RN Leste Potiguar 0,0183 0,0033 0,0017 0,0014 0,0234 0,0039 0,0024 0,0025 

Paraíba - PB Sertão Paraibano 0,0222 0,0046 0,0021 0,0018 0,0201 0,0028 0,0018 0,0023 

Paraíba - PB Borborema 0,0221 0,0045 0,0021 0,0018 0,0203 0,0028 0,0018 0,0023 

Paraíba - PB Agreste Paraibano 0,0222 0,0046 0,0021 0,0017 0,0209 0,0029 0,0019 0,0023 

Paraíba - PB Mata Paraibana 0,0224 0,0047 0,0021 0,0017 0,022 0,0034 0,0022 0,0026 
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UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 1 nqx - Masculino - Proposta 1 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

Pernambuco - PE Sertão Pernambucano 0,0168 0,0034 0,0018 0,0014 0,0196 0,0025 0,0016 0,0027 

Pernambuco - PE São Francisco Pernambucano 0,0166 0,0034 0,0018 0,0014 0,0204 0,0029 0,0019 0,0028 

Pernambuco - PE Agreste Pernambucano 0,0162 0,0035 0,0018 0,0015 0,0204 0,0029 0,0019 0,0028 

Pernambuco - PE Mata Pernambucana 0,016 0,0035 0,0018 0,0015 0,0198 0,0033 0,0022 0,0028 

Pernambuco - PE Metropolitana de Recife 0,0163 0,0035 0,0018 0,0015 0,0196 0,0034 0,0023 0,0028 

Alagoas - AL Sertão Alagoano 0,0242 0,006 0,0026 0,0016 0,0149 0,0023 0,0015 0,0018 

Alagoas - AL Agreste Alagoano 0,0245 0,0047 0,0021 0,0018 0,0159 0,0026 0,0017 0,0019 

Alagoas - AL Leste Alagoano 0,0248 0,0044 0,002 0,002 0,017 0,003 0,002 0,0021 

Sergipe - SE Sertão Sergipano 0,02 0,0037 0,0017 0,0014 0,0259 0,0062 0,0031 0,0028 

Sergipe - SE Agreste Sergipano 0,0208 0,004 0,0019 0,0015 0,025 0,0059 0,0032 0,0029 

Sergipe - SE Leste Sergipano 0,021 0,0041 0,0019 0,0016 0,0239 0,0057 0,0033 0,0029 

Bahia - BA Extremo Oeste Baiano 0,0218 0,0039 0,0019 0,0016 0,0253 0,0043 0,0027 0,0029 

Bahia - BA Vale São-Franciscano da Bahia 0,0203 0,004 0,0019 0,0015 0,0236 0,004 0,0025 0,0028 

Bahia - BA Centro Norte Baiano 0,0206 0,004 0,0019 0,0015 0,0242 0,0041 0,0026 0,0028 

Bahia - BA Nordeste Baiano 0,0202 0,004 0,0019 0,0015 0,0228 0,004 0,0025 0,0028 

Bahia - BA Metropolitana de Salvador 0,0216 0,0039 0,0019 0,0016 0,0258 0,0047 0,003 0,003 

Bahia - BA Centro Sul Baiano 0,0202 0,004 0,0019 0,0015 0,0225 0,0039 0,0024 0,0028 

Bahia - BA Sul Baiano 0,0213 0,0039 0,0019 0,0016 0,0254 0,0043 0,0027 0,0029 

Minas Gerais - MG Noroeste de Minas 0,0142 0,0028 0,0015 0,0012 0,0144 0,0027 0,0017 0,0019 

Minas Gerais - MG Norte de Minas 0,0139 0,0024 0,0014 0,0012 0,0136 0,0026 0,0016 0,0018 

Minas Gerais - MG Jequitinhonha 0,0138 0,0022 0,0014 0,0011 0,0124 0,0025 0,0014 0,0017 

Minas Gerais - MG Vale do Mucuri 0,0139 0,0023 0,0014 0,0012 0,0144 0,0027 0,0017 0,0019 

Minas Gerais - MG Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 0,0144 0,003 0,0015 0,0013 0,0152 0,0029 0,0019 0,0019 

Minas Gerais - MG Central Mineira 0,0143 0,0028 0,0015 0,0012 0,0141 0,0027 0,0016 0,0019 

Minas Gerais - MG Metropolitana de Belo Horizonte 0,0141 0,0026 0,0015 0,0012 0,0149 0,0028 0,0018 0,0019 

Minas Gerais - MG Vale do Rio Doce 0,0142 0,0027 0,0015 0,0012 0,0142 0,0027 0,0016 0,0019 

Minas Gerais - MG Oeste de Minas 0,0146 0,0034 0,0016 0,0014 0,0155 0,003 0,002 0,0019 

Minas Gerais - MG Sul/Sudoeste de Minas 0,0144 0,0031 0,0015 0,0013 0,0148 0,0028 0,0017 0,0019 

Minas Gerais - MG Campo das Vertentes 0,0146 0,0033 0,0015 0,0014 0,0155 0,003 0,002 0,0019 

Minas Gerais - MG Zona da Mata 0,0143 0,0029 0,0015 0,0013 0,0149 0,0028 0,0018 0,0019 

Espirito Santo - ES Noroeste Espírito-santense 0,0113 0,0025 0,0014 0,0012 0,0159 0,0032 0,0021 0,0026 

Espirito Santo - ES Litoral Norte Espírito-santense 0,0113 0,0025 0,0014 0,0012 0,0188 0,0034 0,0025 0,0032 

Espirito Santo - ES Central Espírito-santense 0,0114 0,0024 0,0013 0,0012 0,0195 0,0034 0,0026 0,0033 

Espirito Santo - ES Sul Espírito-santense 0,0113 0,0025 0,0014 0,0012 0,0168 0,0032 0,0023 0,0028 

Rio Janeiro - RJ Noroeste Fluminense 0,0138 0,0036 0,0017 0,0015 0,016 0,0029 0,0023 0,0021 

Rio Janeiro - RJ Norte Fluminense 0,0145 0,0046 0,0019 0,0019 0,0192 0,0021 0,0031 0,0025 

Rio Janeiro - RJ Centro Fluminense 0,0134 0,0032 0,0016 0,0014 0,0166 0,0029 0,0024 0,0022 

Rio Janeiro - RJ Baixadas 0,0143 0,0043 0,0019 0,0018 0,0183 0,0024 0,0028 0,0024 

Rio Janeiro - RJ Sul Fluminense 0,0139 0,0037 0,0017 0,0016 0,0166 0,0029 0,0024 0,0022 

Rio Janeiro - RJ Metropolitana do Rio de Janeiro 0,014 0,0039 0,0018 0,0017 0,0181 0,0025 0,0028 0,0024 

São Paulo - SP São José do Rio Preto 0,0103 0,002 0,0012 0,001 0,0117 0,0023 0,0015 0,0016 

São Paulo - SP Ribeirão Preto 0,0103 0,002 0,0012 0,001 0,0113 0,0024 0,0015 0,0017 

São Paulo - SP Araçatuba 0,0103 0,002 0,0012 0,001 0,0116 0,0023 0,0015 0,0016 

São Paulo - SP Bauru 0,0103 0,0019 0,0012 0,001 0,0112 0,0024 0,0015 0,0017 

São Paulo - SP Araraquara 0,0103 0,002 0,0012 0,001 0,0115 0,0024 0,0015 0,0016 

São Paulo - SP Piracicaba 0,0103 0,002 0,0012 0,001 0,0114 0,0024 0,0015 0,0016 

São Paulo - SP Campinas 0,0103 0,002 0,0012 0,001 0,0112 0,0024 0,0015 0,0017 
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UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 1 nqx - Masculino - Proposta 1 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

São Paulo - SP Presidente Prudente 0,0102 0,002 0,0012 0,001 0,0118 0,0023 0,0015 0,0016 

São Paulo - SP Marília 0,0101 0,002 0,0012 0,001 0,0119 0,0023 0,0015 0,0016 

São Paulo - SP Assis 0,0104 0,0019 0,0013 0,001 0,0113 0,0024 0,0015 0,0017 

São Paulo - SP Itapetininga 0,0106 0,0019 0,0014 0,001 0,011 0,0024 0,0016 0,0017 

São Paulo - SP Macro Metropolitana Paulista 0,0104 0,0019 0,0013 0,001 0,0111 0,0024 0,0015 0,0017 

São Paulo - SP Vale do Paraíba Paulista 0,0104 0,0019 0,0012 0,001 0,011 0,0024 0,0016 0,0017 

São Paulo - SP Litoral Sul Paulista 0,0104 0,0019 0,0013 0,001 0,0095 0,0025 0,0016 0,0018 

São Paulo - SP Metropolitana de São Paulo 0,0103 0,0019 0,0012 0,001 0,0105 0,0024 0,0016 0,0017 

Paraná - PR Noroeste Paranaense 0,0105 0,0024 0,0013 0,0011 0,0131 0,0027 0,0018 0,0018 

Paraná - PR Centro Ocidental Paranaense 0,0105 0,0024 0,0013 0,0011 0,0123 0,0025 0,0017 0,0018 

Paraná - PR Norte Central Paranaense 0,0103 0,0022 0,0013 0,0011 0,0127 0,0026 0,0017 0,0018 

Paraná - PR Norte Pioneiro Paranaense 0,0112 0,0032 0,0015 0,0011 0,0146 0,0029 0,002 0,0019 

Paraná - PR Centro Oriental Paranaense 0,012 0,0046 0,0017 0,0011 0,0157 0,0031 0,0022 0,002 

Paraná - PR Oeste Paranaense 0,0106 0,0025 0,0013 0,0011 0,0138 0,0028 0,0019 0,0019 

Paraná - PR Sudoeste Paranaense 0,0102 0,0022 0,0013 0,0011 0,0127 0,0026 0,0017 0,0018 

Paraná - PR Centro-Sul Paranaense 0,0119 0,0045 0,0017 0,0011 0,0143 0,0029 0,002 0,0019 

Paraná - PR Sudeste Paranaense 0,0121 0,0048 0,0017 0,0012 0,0161 0,0032 0,0022 0,002 

Paraná - PR Metropolitana de Curitiba 0,011 0,003 0,0014 0,0011 0,0151 0,003 0,0021 0,002 

Santa Catarina - SC Oeste Catarinense 0,0083 0,0016 0,001 0,0009 0,0103 0,0022 0,0014 0,0016 

Santa Catarina - SC Norte Catarinense 0,0088 0,0016 0,0014 0,0008 0,0094 0,002 0,0016 0,0015 

Santa Catarina - SC Serrana 0,0089 0,0016 0,0016 0,0008 0,0101 0,0022 0,0015 0,0016 

Santa Catarina - SC Vale do Itajaí 0,0091 0,0016 0,0019 0,0008 0,0092 0,0019 0,0016 0,0014 

Santa Catarina - SC Grande Florianópolis 0,0084 0,0016 0,001 0,0009 0,0103 0,0022 0,0014 0,0016 

Santa Catarina - SC Sul Catarinense 0,0087 0,0016 0,0013 0,0008 0,0101 0,0022 0,0015 0,0016 

R.G.Sul - RS Noroeste Rio-grandense 0,0099 0,0021 0,0012 0,0011 0,0106 0,0022 0,0015 0,0016 

R.G.Sul - RS Nordeste Rio-grandense 0,0105 0,0023 0,0012 0,001 0,0109 0,0024 0,0016 0,0017 

R.G.Sul - RS Centro Ocidental Rio-grandense 0,0103 0,0023 0,0012 0,001 0,0107 0,0023 0,0015 0,0017 

R.G.Sul - RS Centro Oriental Rio-grandense 0,0111 0,0025 0,0013 0,0009 0,011 0,0024 0,0017 0,0017 

R.G.Sul - RS Metropolitana de Porto Alegre 0,0111 0,0025 0,0013 0,0009 0,0111 0,0025 0,0018 0,0018 

R.G.Sul - RS Sudoeste Rio-grandense 0,0121 0,0028 0,0014 0,0007 0,011 0,0025 0,0017 0,0018 

R.G.Sul - RS Sudeste Rio-grandense 0,0113 0,0026 0,0013 0,0009 0,0111 0,0025 0,0017 0,0018 

M.T.Sul - MS Pantanais Sul Mato-grossense 0,0159 0,0036 0,0018 0,0015 0,0189 0,0042 0,0024 0,0022 

M.T.Sul - MS Centro Norte de Mato Grosso do Sul 0,0155 0,0034 0,0018 0,0015 0,0183 0,004 0,0023 0,0021 

M.T.Sul - MS Leste de Mato Grosso do Sul 0,0178 0,0038 0,0018 0,0017 0,0208 0,0047 0,0032 0,0028 

M.T.Sul - MS Sudoeste de Mato Grosso do Sul 0,0159 0,0036 0,0018 0,0015 0,0193 0,0043 0,0026 0,0023 

Mato Grosso - MT Norte Mato-grossense 0,0181 0,0041 0,002 0,0016 0,022 0,0042 0,0026 0,0024 

Mato Grosso - MT Nordeste Mato-grossense 0,0176 0,004 0,0019 0,0015 0,0187 0,0033 0,002 0,002 

Mato Grosso - MT Sudoeste Mato-grossense 0,018 0,0041 0,002 0,0016 0,0213 0,0038 0,0024 0,0023 

Mato Grosso - MT Centro-Sul Mato-grossense 0,0182 0,0041 0,002 0,0016 0,0221 0,0043 0,0027 0,0025 

Mato Grosso - MT Sudeste Mato-grossense 0,0182 0,0041 0,002 0,0016 0,0217 0,004 0,0025 0,0023 

Goiás - GO Noroeste Goiano 0,0165 0,0035 0,0017 0,0015 0,0174 0,0035 0,0022 0,0022 

Goiás - GO Norte Goiano 0,0166 0,0035 0,0017 0,0015 0,017 0,0034 0,0021 0,0022 

Goiás - GO Centro Goiano 0,0164 0,0035 0,0017 0,0015 0,0198 0,0043 0,0027 0,0026 

Goiás - GO Leste Goiano 0,0164 0,0035 0,0017 0,0015 0,0203 0,0045 0,0028 0,0027 

Goiás - GO Sul Goiano 0,0162 0,0034 0,0017 0,0015 0,0207 0,0047 0,0029 0,0027 

Distrito Federal - DF Distrito Federal 0,0118 0,0021 0,0012 0,0011 0,0139 0,003 0,0019 0,002 

Fonte: Elaboração própria – Resultados Proposta 1. 
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Tabela 4 – Probabilidades de morte infanto-juvenil para as mesorregiões do 
Brasil no decênio 2000/2010 obtidas segundo os resultados da Proposta 1. 

UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 2 nqx - Masculino - Proposta 2 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

Rondônia - RO Madeira-Guaporé 
0,0186 0,0037 0,0022 0,0018 0,0218 0,0038 0,0035 0,0031 

Rondônia - RO Leste Rondoniense 
0,0193 0,0038 0,0014 0,0011 0,0186 0,0033 0,0024 0,0023 

Acre - AC Vale do Juruá 
0,0273 0,0058 0,0023 0,0017 0,0282 0,005 0,0034 0,003 

Acre - AC Vale do Acre 
0,0197 0,0039 0,0026 0,0022 0,0218 0,0038 0,0031 0,0028 

Amazonas - AM Norte Amazonense 
0,0399 0,0097 0,0015 0,0009 0,0329 0,006 0,0032 0,0027 

Amazonas - AM Sudoeste Amazonense 
0,0305 0,0067 0,0013 0,0008 0,0317 0,0057 0,003 0,0026 

Amazonas - AM Centro Amazonense 
0,0184 0,0036 0,0018 0,0015 0,0195 0,0034 0,0026 0,0024 

Amazonas - AM Sul Amazonense 
0,0217 0,0044 0,0013 0,0009 0,0232 0,0041 0,0027 0,0024 

Roraima - RR Norte de Roraima 
0,0184 0,0036 0,0026 0,0023 0,0204 0,0036 0,003 0,0027 

Roraima - RR Sul de Roraima 
0,0224 0,0045 0,0046 0,0043 0,0161 0,0029 0,0027 0,0026 

Para - PA Baixo Amazonas 
0,0209 0,0042 0,0018 0,0014 0,026 0,0046 0,003 0,0027 

Para - PA Marajó 
0,03 0,0066 0,002 0,0014 0,0269 0,0048 0,0032 0,0028 

Para - PA Metropolitana de Belém 
0,0163 0,0032 0,0018 0,0015 0,0197 0,0035 0,0028 0,0026 

Para - PA Nordeste Paraense 
0,0219 0,0044 0,0021 0,0016 0,0218 0,0038 0,0028 0,0025 

Para - PA Sudoeste Paraense 
0,0213 0,0043 0,0019 0,0015 0,027 0,0048 0,0033 0,0028 

Para - PA Sudeste Paraense 
0,0179 0,0035 0,0025 0,0022 0,0206 0,0036 0,0031 0,0029 

Amapá - AP Norte do Amapá 
0,0307 0,0068 0,0031 0,0023 0,0223 0,0039 0,0034 0,0031 

Amapá - AP Sul do Amapá 
0,0246 0,0051 0,0014 0,001 0,0259 0,0046 0,0033 0,0029 

Tocantins - TO Ocidental do Tocantins 
0,0199 0,0039 0,0018 0,0014 0,021 0,0037 0,0026 0,0024 

Tocantins - TO Oriental do Tocantins 
0,0209 0,0042 0,0025 0,002 0,0209 0,0037 0,003 0,0027 

Maranhão - MA Norte Maranhense 
0,0201 0,004 0,0023 0,0019 0,0213 0,0037 0,0028 0,0025 

Maranhão - MA Oeste Maranhense 
0,0197 0,0039 0,0022 0,0018 0,0205 0,0036 0,0025 0,0023 

Maranhão - MA Centro Maranhense 
0,0207 0,0041 0,0022 0,0017 0,0228 0,004 0,0026 0,0023 

Maranhão - MA Leste Maranhense 
0,0236 0,0048 0,0024 0,0019 0,0231 0,0041 0,0027 0,0024 

Maranhão - MA Sul Maranhense 
0,0192 0,0038 0,0031 0,0028 0,0229 0,004 0,0032 0,0029 

Piauí - PI Norte Piauiense 
0,0188 0,0037 0,0016 0,0012 0,0217 0,0038 0,0025 0,0023 

Piauí - PI Centro-Norte Piauiense 
0,0187 0,0037 0,0015 0,0012 0,0196 0,0035 0,0024 0,0022 

Piauí - PI Sudoeste Piauiense 
0,0226 0,0046 0,0014 0,001 0,0209 0,0037 0,0023 0,0021 

Piauí - PI Sudeste Piauiense 
0,0219 0,0044 0,0016 0,0011 0,0234 0,0041 0,0026 0,0023 

Ceara - CE Noroeste Cearense 
0,0167 0,0032 0,0014 0,0011 0,0191 0,0034 0,0025 0,0023 

Ceara - CE Norte Cearense 
0,014 0,0027 0,0013 0,0011 0,0159 0,0028 0,0021 0,002 

Ceara - CE Metropolitana de Fortaleza 
0,0139 0,0027 0,0014 0,0012 0,0156 0,0028 0,0024 0,0023 

Ceara - CE Sertões Cearenses 
0,0175 0,0034 0,0014 0,0011 0,0185 0,0033 0,0024 0,0022 

Ceara - CE Jaguaribe 
0,0128 0,0024 0,0013 0,0012 0,0162 0,0029 0,0022 0,0021 

Ceara - CE Centro-Sul Cearense 
0,0148 0,0028 0,0014 0,0011 0,0165 0,0029 0,0022 0,0021 
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UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 2 nqx - Masculino - Proposta 2 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

Ceara - CE Sul Cearense 
0,0163 0,0032 0,0014 0,0011 0,0209 0,0037 0,0027 0,0025 

R.G.Norte - RN Oeste Potiguar 
0,0174 0,0034 0,0014 0,0011 0,0196 0,0034 0,0023 0,0022 

R.G.Norte - RN Central Potiguar 
0,0179 0,0035 0,0014 0,0011 0,0214 0,0037 0,0024 0,0022 

R.G.Norte - RN Agreste Potiguar 
0,017 0,0033 0,0014 0,0011 0,0159 0,0028 0,0019 0,0019 

R.G.Norte - RN Leste Potiguar 
0,0137 0,0026 0,0015 0,0013 0,0154 0,0028 0,0022 0,0021 

Paraíba - PB Sertão Paraibano 
0,0204 0,0041 0,0016 0,0012 0,0179 0,0032 0,0024 0,0022 

Paraíba - PB Borborema 
0,0194 0,0038 0,0015 0,0012 0,0237 0,0042 0,0029 0,0026 

Paraíba - PB Agreste Paraibano 
0,0187 0,0037 0,0016 0,0013 0,0156 0,0028 0,0023 0,0021 

Paraíba - PB Mata Paraibana 
0,015 0,0029 0,0017 0,0015 0,0164 0,0029 0,0026 0,0024 

Pernambuco - PE Sertão Pernambucano 
0,019 0,0037 0,0017 0,0013 0,0248 0,0044 0,0032 0,0028 

Pernambuco - PE São Francisco Pernambucano 
0,0198 0,0039 0,0018 0,0014 0,0226 0,004 0,0033 0,0029 

Pernambuco - PE Agreste Pernambucano 
0,0167 0,0032 0,0021 0,0018 0,0185 0,0033 0,0028 0,0026 

Pernambuco - PE Mata Pernambucana 
0,0141 0,0027 0,0021 0,002 0,0177 0,0031 0,0029 0,0027 

Pernambuco - PE Metropolitana de Recife 
0,0146 0,0028 0,0019 0,0017 0,0164 0,0029 0,0028 0,0027 

Alagoas - AL Sertão Alagoano 
0,0236 0,0048 0,0019 0,0015 0,0242 0,0043 0,003 0,0027 

Alagoas - AL Agreste Alagoano 
0,017 0,0033 0,0021 0,0018 0,0202 0,0036 0,0029 0,0026 

Alagoas - AL Leste Alagoano 
0,0165 0,0032 0,0024 0,0021 0,0192 0,0034 0,0031 0,0029 

Sergipe - SE Sertão Sergipano 
0,0227 0,0046 0,0016 0,0012 0,021 0,0037 0,0026 0,0023 

Sergipe - SE Agreste Sergipano 
0,0166 0,0032 0,0018 0,0015 0,018 0,0032 0,0025 0,0023 

Sergipe - SE Leste Sergipano 
0,0166 0,0032 0,0019 0,0016 0,0196 0,0034 0,0029 0,0027 

Bahia - BA Extremo Oeste Baiano 
0,0207 0,0041 0,0024 0,002 0,0215 0,0038 0,0029 0,0026 

Bahia - BA Vale São-Franciscano da Bahia 
0,0217 0,0044 0,0017 0,0013 0,0216 0,0038 0,0027 0,0024 

Bahia - BA Centro Norte Baiano 
0,0183 0,0036 0,0018 0,0014 0,0206 0,0036 0,0027 0,0024 

Bahia - BA Nordeste Baiano 
0,0214 0,0043 0,0017 0,0013 0,0216 0,0038 0,0026 0,0024 

Bahia - BA Metropolitana de Salvador 
0,0171 0,0033 0,0022 0,0019 0,0186 0,0033 0,0029 0,0027 

Bahia - BA Centro Sul Baiano 
0,0217 0,0044 0,0017 0,0013 0,0241 0,0042 0,0028 0,0025 

Bahia - BA Sul Baiano 
0,0205 0,0041 0,0021 0,0017 0,0238 0,0042 0,0031 0,0028 

Minas Gerais - MG Noroeste de Minas 
0,0143 0,0027 0,0016 0,0014 0,0142 0,0026 0,0021 0,002 

Minas Gerais - MG Norte de Minas 
0,0154 0,003 0,0014 0,0011 0,0174 0,0031 0,0023 0,0022 

Minas Gerais - MG Jequitinhonha 
0,025 0,0052 0,0014 0,001 0,0221 0,0039 0,0026 0,0023 

Minas Gerais - MG Vale do Mucuri 
0,0208 0,0042 0,0015 0,0011 0,0272 0,0048 0,0033 0,0029 

Minas Gerais - MG Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 
0,0129 0,0025 0,0017 0,0016 0,0139 0,0025 0,0022 0,0021 

Minas Gerais - MG Central Mineira 
0,0151 0,0029 0,0017 0,0014 0,0169 0,003 0,0023 0,0022 

Minas Gerais - MG Metropolitana de Belo Horizonte 
0,0134 0,0026 0,0015 0,0013 0,0145 0,0026 0,0022 0,0021 

Minas Gerais - MG Vale do Rio Doce 
0,0151 0,0029 0,0016 0,0013 0,0175 0,0031 0,0024 0,0022 

Minas Gerais - MG Oeste de Minas 
0,0129 0,0025 0,0019 0,0018 0,0153 0,0027 0,0024 0,0023 

Minas Gerais - MG Sul/Sudoeste de Minas 
0,0133 0,0026 0,0018 0,0016 0,0143 0,0026 0,0021 0,0021 
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UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 2 nqx - Masculino - Proposta 2 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

Minas Gerais - MG Campo das Vertentes 
0,0166 0,0032 0,0021 0,0018 0,0172 0,003 0,0026 0,0024 

Minas Gerais - MG Zona da Mata 
0,0161 0,0031 0,0018 0,0015 0,0172 0,003 0,0024 0,0023 

Espirito Santo - ES Noroeste Espírito-santense 
0,0127 0,0024 0,0016 0,0015 0,0141 0,0025 0,0022 0,0021 

Espirito Santo - ES Litoral Norte Espírito-santense 
0,0109 0,0021 0,0016 0,0015 0,015 0,0027 0,0025 0,0023 

Espirito Santo - ES Central Espírito-santense 
0,0101 0,002 0,0015 0,0014 0,0135 0,0024 0,0023 0,0022 

Espirito Santo - ES Sul Espírito-santense 
0,0107 0,0021 0,0016 0,0015 0,0152 0,0027 0,0024 0,0023 

Rio Janeiro - RJ Noroeste Fluminense 
0,0108 0,0021 0,0019 0,0019 0,0157 0,0028 0,0025 0,0023 

Rio Janeiro - RJ Norte Fluminense 
0,0127 0,0024 0,0024 0,0024 0,0163 0,0029 0,0028 0,0027 

Rio Janeiro - RJ Centro Fluminense 
0,0127 0,0024 0,0018 0,0017 0,0182 0,0032 0,0028 0,0026 

Rio Janeiro - RJ Baixadas 
0,0122 0,0023 0,0023 0,0023 0,0131 0,0024 0,0024 0,0023 

Rio Janeiro - RJ Sul Fluminense 
0,0128 0,0025 0,0021 0,002 0,0148 0,0026 0,0024 0,0023 

Rio Janeiro - RJ Metropolitana do Rio de Janeiro 
0,0142 0,0027 0,0022 0,0021 0,0167 0,003 0,0028 0,0026 

São Paulo - SP São José do Rio Preto 
0,0089 0,0018 0,0014 0,0014 0,0106 0,002 0,0018 0,0018 

São Paulo - SP Ribeirão Preto 
0,0099 0,0019 0,0014 0,0014 0,0126 0,0023 0,0021 0,002 

São Paulo - SP Araçatuba 
0,011 0,0021 0,0015 0,0014 0,0129 0,0024 0,0021 0,002 

São Paulo - SP Bauru 
0,0118 0,0023 0,0015 0,0014 0,013 0,0024 0,0021 0,0021 

São Paulo - SP Araraquara 
0,0103 0,002 0,0014 0,0013 0,0128 0,0023 0,002 0,002 

São Paulo - SP Piracicaba 
0,0107 0,0021 0,0014 0,0013 0,0137 0,0025 0,0022 0,0021 

São Paulo - SP Campinas 
0,0097 0,0019 0,0014 0,0013 0,012 0,0022 0,002 0,002 

São Paulo - SP Presidente Prudente 
0,0087 0,0017 0,0013 0,0013 0,0142 0,0026 0,0021 0,002 

São Paulo - SP Marília 
0,0106 0,002 0,0013 0,0012 0,0138 0,0025 0,0021 0,002 

São Paulo - SP Assis 
0,0085 0,0017 0,0015 0,0016 0,0115 0,0021 0,0019 0,0019 

São Paulo - SP Itapetininga 
0,0117 0,0022 0,0019 0,0018 0,0171 0,003 0,0026 0,0024 

São Paulo - SP Macro Metropolitana Paulista 
0,0119 0,0023 0,0016 0,0015 0,015 0,0027 0,0023 0,0022 

São Paulo - SP Vale do Paraíba Paulista 
0,0115 0,0022 0,0016 0,0014 0,014 0,0025 0,0022 0,0022 

São Paulo - SP Litoral Sul Paulista 
0,0135 0,0026 0,0017 0,0015 0,0167 0,003 0,0027 0,0025 

São Paulo - SP Metropolitana de São Paulo 
0,0125 0,0024 0,0016 0,0014 0,0149 0,0027 0,0024 0,0023 

Paraná - PR Noroeste Paranaense 
0,0104 0,002 0,0014 0,0013 0,0135 0,0024 0,002 0,002 

Paraná - PR Centro Ocidental Paranaense 
0,0103 0,002 0,0014 0,0013 0,0151 0,0027 0,0021 0,002 

Paraná - PR Norte Central Paranaense 
0,0096 0,0019 0,0013 0,0013 0,012 0,0022 0,0019 0,0018 

Paraná - PR Norte Pioneiro Paranaense 
0,0121 0,0023 0,0017 0,0016 0,0152 0,0027 0,0023 0,0022 

Paraná - PR Centro Oriental Paranaense 
0,0121 0,0023 0,002 0,0019 0,0155 0,0028 0,0024 0,0023 

Paraná - PR Oeste Paranaense 
0,0102 0,002 0,0014 0,0013 0,0127 0,0023 0,002 0,002 

Paraná - PR Sudoeste Paranaense 
0,0109 0,0021 0,0014 0,0012 0,0148 0,0027 0,0021 0,002 

Paraná - PR Centro-Sul Paranaense 
0,015 0,0029 0,0021 0,0018 0,019 0,0033 0,0027 0,0025 

Paraná - PR Sudeste Paranaense 
0,01 0,0019 0,0019 0,0019 0,0128 0,0024 0,0022 0,0021 

Paraná - PR Metropolitana de Curitiba 
0,0103 0,002 0,0016 0,0015 0,0125 0,0023 0,0021 0,002 
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UF Mesorregião 
nqx - Feminino - Proposta 2 nqx - Masculino - Proposta 2 

1q0 4q1 5q5 5q10 1q0 4q1 5q5 5q10 

Santa Catarina - SC Oeste Catarinense 
0,0101 0,002 0,0012 0,0011 0,0113 0,0021 0,0016 0,0016 

Santa Catarina - SC Norte Catarinense 
0,0104 0,002 0,0015 0,0014 0,0117 0,0022 0,0019 0,0018 

Santa Catarina - SC Serrana 
0,0139 0,0027 0,0017 0,0015 0,0182 0,0032 0,0024 0,0022 

Santa Catarina - SC Vale do Itajaí 
0,0096 0,0019 0,0017 0,0017 0,0127 0,0023 0,002 0,002 

Santa Catarina - SC Grande Florianópolis 
0,0084 0,0017 0,0012 0,0011 0,0103 0,002 0,0016 0,0016 

Santa Catarina - SC Sul Catarinense 
0,01 0,0019 0,0014 0,0014 0,0122 0,0023 0,0018 0,0018 

R.G.Sul - RS Noroeste Rio-grandense 
0,0103 0,002 0,0013 0,0012 0,012 0,0022 0,0018 0,0018 

R.G.Sul - RS Nordeste Rio-grandense 
0,0113 0,0022 0,0014 0,0013 0,0127 0,0023 0,002 0,0019 

R.G.Sul - RS Centro Ocidental Rio-grandense 
0,0108 0,0021 0,0014 0,0013 0,0123 0,0023 0,0019 0,0018 

R.G.Sul - RS Centro Oriental Rio-grandense 
0,0103 0,002 0,0015 0,0014 0,0124 0,0023 0,002 0,0019 

R.G.Sul - RS Metropolitana de Porto Alegre 
0,0098 0,0019 0,0015 0,0015 0,012 0,0022 0,002 0,002 

R.G.Sul - RS Sudoeste Rio-grandense 
0,0122 0,0023 0,0018 0,0016 0,0155 0,0028 0,0023 0,0022 

R.G.Sul - RS Sudeste Rio-grandense 
0,0131 0,0025 0,0016 0,0015 0,0142 0,0026 0,0022 0,0021 

M.T.Sul - MS Pantanais Sul Mato-grossense 
0,0175 0,0034 0,002 0,0016 0,021 0,0037 0,0029 0,0026 

M.T.Sul - MS Centro Norte de Mato Grosso do Sul 
0,012 0,0023 0,0016 0,0014 0,0133 0,0024 0,0021 0,002 

M.T.Sul - MS Leste de Mato Grosso do Sul 
0,0135 0,0026 0,0021 0,002 0,0143 0,0026 0,0024 0,0023 

M.T.Sul - MS Sudoeste de Mato Grosso do Sul 
0,0177 0,0035 0,002 0,0016 0,022 0,0039 0,003 0,0027 

Mato Grosso - MT Norte Mato-grossense 
0,018 0,0035 0,0019 0,0016 0,0183 0,0032 0,0028 0,0026 

Mato Grosso - MT Nordeste Mato-grossense 
0,0363 0,0084 0,0019 0,0012 0,0315 0,0057 0,0037 0,0032 

Mato Grosso - MT Sudoeste Mato-grossense 
0,0165 0,0032 0,0018 0,0015 0,0169 0,003 0,0025 0,0024 

Mato Grosso - MT Centro-Sul Mato-grossense 
0,0165 0,0032 0,0019 0,0017 0,0201 0,0035 0,003 0,0027 

Mato Grosso - MT Sudeste Mato-grossense 
0,0166 0,0032 0,0019 0,0016 0,0188 0,0033 0,0027 0,0025 

Goiás - GO Noroeste Goiano 
0,017 0,0033 0,0017 0,0014 0,0184 0,0032 0,0024 0,0022 

Goiás - GO Norte Goiano 
0,0195 0,0039 0,0017 0,0013 0,0148 0,0027 0,002 0,0019 

Goiás - GO Centro Goiano 
0,0146 0,0028 0,0018 0,0016 0,0165 0,0029 0,0025 0,0023 

Goiás - GO Leste Goiano 
0,0133 0,0026 0,0018 0,0017 0,0143 0,0026 0,0023 0,0022 

Goiás - GO Sul Goiano 
0,0158 0,003 0,0021 0,0019 0,0172 0,003 0,0027 0,0025 

Distrito Federal - DF Distrito Federal 
0,0116 0,0022 0,0013 0,0011 0,0146 0,0026 0,0021 0,002 

Fonte: Elaboração própria – Resultados Proposta 2. 
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Tabela 5 - Tabuas de mortalidade padrão, segundo país e ano, selecionadas 
para as unidades federativas por sexo. 

UF Masculino Feminino 

Rondônia - RO 

LITUANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1965-1969 

LITUANIA - 1975-1979 ESTOANIA - 1960-1964 

LATVIA - 1965-1969 LATVIA - 1960-1964 

LATVIA - 1970-1974 ESTADOS UNIDOS - 1960-1964 

LATVIA - 1975-1979 SUÍÇA - 1950-1954 

RUSSIA - 1970-1974 UCRANIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1980-1984 RUSSIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 FINLANDIA - 1955-1959 

LITUANIA - 2000-2004 JAPÃO - 1960-1964 

LITUANIA - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 1950-1954 

FINLANDIA - 1990-1994 NOVA ZELANDIA - 1950-1954 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 ESTADOS UNIDOS - 1955-1959 

CANADÁ - 1995-1999 BELARUS - 1960-1964 

ITÁLIA - 1995-1999 REINO UNIDO - 1950-1954 

NOVA ZELA - 2000-2004 RUSSIA - 1970-1974 

ESTOANIA - 2000-2004 ISLANDIA - 1950-1954 

LUXEMBURGO - 2000-2004 RUSSIA - 1980-1984 

LITUANIA - 2005-2009 ESTADOS UNIDOS - 1950-1954 

ESTOANIA - 1960-1964 LATVIA - 1975-1979 

RUSSIA - 1985-1989 RUSSIA - 1990-1994 

Acre – AC 

NOVA ZELA - 1985-1989 LATVIA - 1960-1964 

NOVA ZELA - 1980-1984 UCRANIA - 1960-1964 

AUSTRÁLIA - 1975-1979 RUSSIA - 1965-1969 

CANADÁ - 1975-1979 RUSSIA - 1975-1979 

NOVA ZELA - 1975-1979 RUSSIA - 1970-1974 

PORTUGAL - 1985-1989 NOVA ZELANDIA - 1950-1954 

AUSTRIA - 1980-1984 FINLANDIA - 1955-1959 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 ESTOANIA - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 LATVIA - 1975-1979 

AUSTRÁLIA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1945-1949 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 LATVIA - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 BELARUS - 1960-1964 

PORTUGAL - 1990-1994 ESTADOS UNIDOS - 1955-1959 

FRANÇA - 1980-1984 REINO UNIDO - 1950-1954 

CHILE - 1992-1994 LATVIA - 1970-1974 

CHILE - 1995-1999 RUSSIA - 1960-1964 

FRANÇA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1950-1954 

AUSTRIA - 1990-1994 FINLANDIA - 1950-1954 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 LITUANIA - 1960-1964 
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UF Masculino Feminino 

ITÁLIA - 1990-1994 REINO UNIDO - 1960-1964 

Amazonas – AM 

LITUANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1970-1974 

ESTOANIA - 1960-1964 RUSSIA - 1980-1984 

LITUANIA - 1975-1979 RUSSIA - 1975-1979 

LATVIA - 1970-1974 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

ESTOANIA - 1965-1969 LATVIA - 1960-1964 

ESTOANIA - 1970-1974 LATVIA - 1975-1979 

LATVIA - 1965-1969 AUSTRÁLIA - 1950-1954 

RUSSIA - 1965-1969 UCRANIA - 1960-1964 

NORUEGA - 1960-1964 RUSSIA - 1965-1969 

ESTOANIA - 1975-1979 RUSSIA - 1990-1994 

BELARUS - 1975-1979 RUSSIA - 1995-1999 

LATVIA - 1975-1979 UCRANIA - 1965-1969 

RUSSIA - 1985-1989 LATVIA - 1965-1969 

UCRANIA - 1975-1979 JAPÃO - 1960-1964 

ESTOANIA - 1980-1984 FINLANDIA - 1955-1959 

RUSSIA - 1970-1974 LATVIA - 1970-1974 

UCRANIA - 1970-1974 NOVA ZELANDIA - 1950-1954 

LITUANIA - 1980-1984 RUSSIA - 2000-2004 

LITUANIA - 1960-1964 ESTOANIA - 1960-1964 

UCRANIA - 1985-1989 FRANÇA - 1965-1969 

Roraima - RR 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 RUSSIA - 1995-1999 

PORTUGAL - 1985-1989 RUSSIA - 1990-1994 

AUSTRIA - 1980-1984 RUSSIA - 2000-2004 

FRANÇA - 1970-1974 RUSSIA - 2005-2009 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 BELARUS - 2000-2004 

ESLOVENIA - 1983-1984 AUSTRÁLIA - 1980-1984 

FRANÇA - 1975-1979 AUSTRÁLIA - 1985-1989 

ESLOVENIA - 1985-1989 AUSTRÁLIA - 1990-1994 

AUSTRIA - 1975-1979 AUSTRÁLIA - 1995-1999 

CHILE - 1992-1994 AUSTRÁLIA - 2000-2004 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 2005-2009 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 AUSTRÁLIA - 2010-2011 

CHILE - 1995-1999 AUSTRIA - 1985-1989 

FRANÇA - 1980-1984 AUSTRIA - 1990-1994 

LUXEMBURGO - 1975-1979 AUSTRIA - 1995-1999 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 AUSTRIA - 2000-2004 

FRANÇA - 1985-1989 AUSTRIA - 2005-2009 

ESLOVENIA - 1990-1994 BELARUS - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 1995-1999 BELGICA - 2000-2004 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 BELGICA - 2005-2009 
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UF Masculino Feminino 

Pará - PA 

LITUANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1970-1974 

LITUANIA - 1975-1979 RUSSIA - 1980-1984 

LATVIA - 1965-1969 RUSSIA - 1975-1979 

LATVIA - 1970-1974 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

LATVIA - 1975-1979 LATVIA - 1960-1964 

RUSSIA - 1970-1974 LATVIA - 1975-1979 

LITUANIA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1950-1954 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 UCRANIA - 1960-1964 

LITUANIA - 2000-2004 RUSSIA - 1965-1969 

LITUANIA - 1995-1999 RUSSIA - 1990-1994 

FINLANDIA - 1990-1994 RUSSIA - 1995-1999 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 UCRANIA - 1965-1969 

CANADÁ - 1995-1999 LATVIA - 1965-1969 

ITÁLIA - 1995-1999 JAPÃO - 1960-1964 

NOVA ZELA - 2000-2004 FINLANDIA - 1955-1959 

ESTOANIA - 2000-2004 LATVIA - 1970-1974 

LUXEMBURGO - 2000-2004 NOVA ZELANDIA - 1950-1954 

LITUANIA - 2005-2009 RUSSIA - 2000-2004 

ESTOANIA - 1960-1964 ESTOANIA - 1960-1964 

RUSSIA - 1985-1989 FRANÇA - 1965-1969 

Amapá - AP 

SUÉCIA - 1945-1949 REINO UNIDO - 1950-1954 

ESTOANIA - 1960-1964 BELARUS - 1960-1964 

LATVIA - 1960-1964 ESTADOS UNIDOS - 1955-1959 

LITUANIA - 1965-1969 ESTOANIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1960-1964 

ESTOANIA - 1965-1969 SUÍÇA - 1950-1954 

ESTOANIA - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 1945-1949 

SUÉCIA - 1940-1944 BULGÁRIA - 1965-1969 

LITUANIA - 1975-1979 LITUANIA - 1960-1964 

LATVIA - 1965-1969 FINLANDIA - 1955-1959 

PORTUGAL - 1990-1994 LUXEMBURGO - 1960-1964 

LITUANIA - 1960-1964 REPUBLICA TCHECA - 1955-1959 

AUSTRIA - 1970-1974 CANADÁ - 1955-1959 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 RUSSIA - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1965-1969 JAPÃO - 1960-1964 

AUSTRIA - 1975-1979 UCRANIA - 1960-1964 

UCRANIA - 1960-1964 LATVIA - 1960-1964 

NORUEGA - 1945-1949 AUSTRÁLIA - 1950-1954 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 RUSSIA - 1975-1979 

FRANÇA - 1970-1974 RUSSIA - 1970-1974 

Tocantins - TO LITUANIA - 1965-1969 RUSSIA - 1965-1969 
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UF Masculino Feminino 

LITUANIA - 1970-1974 ESTOANIA - 1960-1964 

LATVIA - 1970-1974 LATVIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1960-1964 

LATVIA - 1965-1969 SUÍÇA - 1950-1954 

LATVIA - 1960-1964 UCRANIA - 1960-1964 

ESTOANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1975-1979 

ESTOANIA - 1965-1969 FINLANDIA - 1955-1959 

LATVIA - 1975-1979 JAPÃO - 1960-1964 

LITUANIA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1950-1954 

UCRANIA - 1970-1974 NOVA ZELANDIA - 1950-1954 

BELARUS - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1955-1959 

UCRANIA - 1975-1979 BELARUS - 1960-1964 

UCRANIA - 1960-1964 REINO UNIDO - 1950-1954 

RUSSIA - 1965-1969 RUSSIA - 1970-1974 

FINLANDIA - 1955-1959 ISLANDIA - 1950-1954 

BULGÁRIA - 1985-1989 RUSSIA - 1980-1984 

LATVIA - 1980-1984 ESTADOS UNIDOS - 1950-1954 

RUSSIA - 1970-1974 LATVIA - 1975-1979 

ESTOANIA - 1960-1964 RUSSIA - 1990-1994 

Maranhão - MA 

AUSTRÁLIA - 2000-2004 RUSSIA - 1995-1999 

AUSTRÁLIA - 2005-2009 RUSSIA - 1990-1994 

AUSTRÁLIA - 2010-2011 RUSSIA - 2000-2004 

BELARUS - 1960-1964 RUSSIA - 2005-2009 

BELARUS - 1990-1994 BELARUS - 2000-2004 

BELARUS - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 1980-1984 

ESTOANIA - 1960-1964 AUSTRÁLIA - 1985-1989 

LATVIA - 1960-1964 AUSTRÁLIA - 1990-1994 

RUSSIA - 1965-1969 AUSTRÁLIA - 1995-1999 

ESTADOS UNIDOS - 1945-1949 AUSTRÁLIA - 2000-2004 

UCRANIA - 1975-1979 AUSTRÁLIA - 2005-2009 

UCRANIA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 2010-2011 

UCRANIA - 1995-1999 AUSTRIA - 1985-1989 

UCRANIA - 2000-2004 AUSTRIA - 1990-1994 

UCRANIA - 2005-2009 AUSTRIA - 1995-1999 

LATVIA - 1960-1964 AUSTRIA - 2000-2004 

LATVIA - 1965-1969 AUSTRIA - 2005-2009 

LATVIA - 1970-1974 BELARUS - 1960-1964 

LATVIA - 1975-1979 BELGICA - 2000-2004 

LATVIA - 1980-1984 BELGICA - 2005-2009 

Piauí - PI 
PORTUGAL - 1985-1989 POLONIA - 1980-1984 

AUSTRIA - 1980-1984 FRANÇA - 1965-1969 
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UF Masculino Feminino 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 SUÍÇA - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 DINAMARCA - 1960-1964 

FRANÇA - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1960-1964 

FRANÇA - 1975-1979 BULGÁRIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 CANADÁ - 1965-1969 

PORTUGAL - 1990-1994 BELGICA - 1970-1974 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 REPUBLICA TCHECA - 1965-1969 

BELGICA - 1990-1994 FINLANDIA - 1960-1964 

AUSTRIA - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 1960-1964 

ESLOVENIA - 1990-1994 NOVA ZELANDIA - 1960-1964 

FRANÇA - 1970-1974 BELARUS - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 BELGICA - 1965-1969 

ESLOVENIA - 1983-1984 REINO UNIDO - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 DINAMARCA - 1955-1959 

FINLANDIA - 1975-1979 SUÉCIA - 1955-1959 

AUSTRÁLIA - 1965-1969 POLONIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 ESPANHA - 1970-1974 

TAIWAN - 1995-1999 ESLOVÁQUIA - 1970-1974 

Ceara - CE 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 1955-1959 

LITUANIA - 1970-1974 BELGICA - 1970-1974 

LITUANIA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

ESTOANIA - 1960-1964 ESTOANIA - 1965-1969 

ESTOANIA - 1965-1969 HUNGRIA - 1980-1984 

LITUANIA - 1965-1969 HUNGRIA - 1985-1989 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 IRLANDA - 1970-1974 

AUSTRÁLIA - 2000-2004 LATVIA - 1960-1964 

AUSTRÁLIA - 2005-2009 LITUANIA - 1965-1969 

AUSTRÁLIA - 2010-2011 NOVA ZELANDIA - 1955-1959 

BELARUS - 1995-1999 POLONIA - 1975-1979 

RUSSIA - 1970-1974 POLONIA - 1980-1984 

RUSSIA - 1975-1979 REINO UNIDO - 1960-1964 

RUSSIA - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1955-1959 

RUSSIA - 1985-1989 REPUBLICA TCHECA - 1965-1969 

RUSSIA - 1990-1994 REPUBLICA TCHECA - 1970-1974 

ESTOANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1975-1979 

ESTOANIA - 1990-1994 RUSSIA - 1980-1984 

ITÁLIA - 1995-1999 SUÉCIA - 1950-1954 

ITÁLIA - 2000-2004 UCRANIA - 1960-1964 

R.G.Norte - RN 

LITUANIA - 1970-1974 POLONIA - 1980-1984 

LITUANIA - 1975-1979 FRANÇA - 1965-1969 

LATVIA - 1965-1969 SUÍÇA - 1960-1964 
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UF Masculino Feminino 

LATVIA - 1970-1974 DINAMARCA - 1960-1964 

LATVIA - 1975-1979 REPUBLICA TCHECA - 1960-1964 

RUSSIA - 1970-1974 BULGÁRIA - 1975-1979 

LITUANIA - 1980-1984 CANADÁ - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 BELGICA - 1970-1974 

LITUANIA - 2000-2004 REPUBLICA TCHECA - 1965-1969 

LITUANIA - 1995-1999 FINLANDIA - 1960-1964 

FINLANDIA - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 1960-1964 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 NOVA ZELANDIA - 1960-1964 

CANADÁ - 1995-1999 BELARUS - 1965-1969 

ITÁLIA - 1995-1999 BELGICA - 1965-1969 

NOVA ZELA - 2000-2004 REINO UNIDO - 1960-1964 

ESTOANIA - 2000-2004 DINAMARCA - 1955-1959 

LUXEMBURGO - 2000-2004 SUÉCIA - 1955-1959 

LITUANIA - 2005-2009 POLONIA - 1975-1979 

ESTOANIA - 1960-1964 ESPANHA - 1970-1974 

RUSSIA - 1985-1989 ESLOVÁQUIA - 1970-1974 

Paraíba - PB 

ESTOANIA - 1960-1964 ESTADOS UNIDOS - 1960-1964 

LATVIA - 1960-1964 ESTADOS UNIDOS - 1955-1959 

LITUANIA - 1970-1974 ESTOANIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1965-1969 DINAMARCA - 1950-1954 

ESTOANIA - 1965-1969 FRANÇA - 1960-1964 

ESTOANIA - 1970-1974 REINO UNIDO - 1950-1954 

LATVIA - 1970-1974 SUÍÇA - 1950-1954 

RUSSIA - 1985-1989 ESTADOS UNIDOS - 1965-1969 

LATVIA - 1975-1979 REPUBLICA TCHECA - 1955-1959 

LITUANIA - 1980-1984 IRLANDA - 1960-1964 

LATVIA - 1980-1984 ESTADOS UNIDOS - 1950-1954 

BELARUS - 1990-1994 RUSSIA - 1965-1969 

ESTOANIA - 1990-1994 NOVA ZELANDIA - 1950-1954 

UCRANIA - 1990-1994 BELARUS - 1960-1964 

LATVIA - 1995-1999 FINLANDIA - 1955-1959 

LITUANIA - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 1950-1954 

LITUANIA - 1995-1999 LATVIA - 1960-1964 

NOVA ZELA - 2005-2008 BULGÁRIA - 1965-1969 

CANADÁ - 2005-2009 FRANÇA - 1965-1969 

ESPANHA - 1995-1999 RUSSIA - 1975-1979 

Pernambuco - PE 

LITUANIA - 1970-1974 FINLANDIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1975-1979 AUSTRÁLIA - 1960-1964 

LATVIA - 1965-1969 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

LATVIA - 1970-1974 SUÉCIA - 1950-1954 
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UF Masculino Feminino 

LATVIA - 1975-1979 REINO UNIDO - 1970-1974 

RUSSIA - 1970-1974 REPUBLICA TCHECA - 1960-1964 

LITUANIA - 1980-1984 BELARUS - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 RUSSIA - 1985-1989 

LITUANIA - 2000-2004 REPUBLICA TCHECA - 1975-1979 

LITUANIA - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 1955-1959 

FINLANDIA - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 1970-1974 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 NOVA ZELANDIA - 1960-1964 

CANADÁ - 1995-1999 FRANÇA - 1970-1974 

ITÁLIA - 1995-1999 FRANÇA - 1965-1969 

NOVA ZELA - 2000-2004 NOVA ZELANDIA - 1965-1969 

ESTOANIA - 2000-2004 LITUANIA - 1965-1969 

LUXEMBURGO - 2000-2004 LITUANIA - 1970-1974 

LITUANIA - 2005-2009 LATVIA - 1995-1999 

ESTOANIA - 1960-1964 CANADÁ - 1965-1969 

RUSSIA - 1985-1989 RUSSIA - 1990-1994 

Alagoas - AL 

RUSSIA - 1975-1979 AUSTRÁLIA - 1955-1959 

RUSSIA - 1970-1974 BELGICA - 1970-1974 

LITUANIA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

RUSSIA - 1980-1984 ESTOANIA - 1965-1969 

LATVIA - 1975-1979 HUNGRIA - 1980-1984 

RUSSIA - 1995-1999 HUNGRIA - 1985-1989 

RUSSIA - 1990-1994 IRLANDA - 1970-1974 

UCRANIA - 1995-1999 LATVIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1995-1999 LITUANIA - 1965-1969 

ESTOANIA - 1995-1999 NOVA ZELANDIA - 1955-1959 

AUSTRÁLIA - 2005-2009 POLONIA - 1975-1979 

AUSTRÁLIA - 2010-2011 POLONIA - 1980-1984 

BELARUS - 1965-1969 REINO UNIDO - 1960-1964 

BELARUS - 2000-2004 REPUBLICA TCHECA - 1955-1959 

BELARUS - 2005-2009 REPUBLICA TCHECA - 1965-1969 

BELARUS - 2010-2013 REPUBLICA TCHECA - 1970-1974 

BELARUS - 1975-1979 RUSSIA - 1975-1979 

BELARUS - 1980-1984 RUSSIA - 1980-1984 

BELARUS - 1985-1989 SUÉCIA - 1950-1954 

AUSTRIA - 1985-1989 UCRANIA - 1960-1964 

Sergipe - SE 

LITUANIA - 1970-1974 REINO UNIDO - 1955-1959 

LITUANIA - 1975-1979 DINAMARCA - 1955-1959 

LATVIA - 1965-1969 BELGICA - 1965-1969 

LATVIA - 1970-1974 FRANÇA - 1960-1964 

LATVIA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1965-1969 
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RUSSIA - 1970-1974 ESTADOS UNIDOS - 1960-1964 

LITUANIA - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1955-1959 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 RUSSIA - 1965-1969 

LITUANIA - 2000-2004 ESTOANIA - 1960-1964 

LITUANIA - 1995-1999 FRANÇA - 1965-1969 

FINLANDIA - 1990-1994 AUSTRIA - 1965-1969 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 ESLOVÁQUIA - 1960-1964 

CANADÁ - 1995-1999 FINLANDIA - 1955-1959 

ITÁLIA - 1995-1999 RUSSIA - 1975-1979 

NOVA ZELA - 2000-2004 AUSTRÁLIA - 1955-1959 

ESTOANIA - 2000-2004 DINAMARCA - 1950-1954 

LUXEMBURGO - 2000-2004 NOVA ZELANDIA - 1955-1959 

LITUANIA - 2005-2009 ESTADOS UNIDOS - 1955-1959 

ESTOANIA - 1960-1964 SUÍÇA - 1950-1954 

RUSSIA - 1985-1989 LITUANIA - 1965-1969 

Bahia - BA 

LITUANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1995-1999 

LITUANIA - 1975-1979 RUSSIA - 1990-1994 

LATVIA - 1965-1969 RUSSIA - 2000-2004 

LATVIA - 1970-1974 RUSSIA - 2005-2009 

LATVIA - 1975-1979 BELARUS - 2000-2004 

RUSSIA - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 1980-1984 

LITUANIA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 AUSTRÁLIA - 1990-1994 

LITUANIA - 2000-2004 AUSTRÁLIA - 1995-1999 

LITUANIA - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 2000-2004 

FINLANDIA - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 2005-2009 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 2010-2011 

CANADÁ - 1995-1999 AUSTRIA - 1985-1989 

ITÁLIA - 1995-1999 AUSTRIA - 1990-1994 

NOVA ZELA - 2000-2004 AUSTRIA - 1995-1999 

ESTOANIA - 2000-2004 AUSTRIA - 2000-2004 

LUXEMBURGO - 2000-2004 AUSTRIA - 2005-2009 

LITUANIA - 2005-2009 BELARUS - 1960-1964 

ESTOANIA - 1960-1964 BELGICA - 2000-2004 

RUSSIA - 1985-1989 BELGICA - 2005-2009 

Minas Gerais - MG 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 CANADÁ - 1970-1974 

PORTUGAL - 1985-1989 AUSTRIA - 1975-1979 

AUSTRIA - 1980-1984 SUÉCIA - 1955-1959 

FRANÇA - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 1970-1974 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 POLONIA - 1985-1989 

ESLOVENIA - 1983-1984 BELARUS - 1975-1979 
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FRANÇA - 1975-1979 REINO UNIDO - 1970-1974 

ESLOVENIA - 1985-1989 ESTOANIA - 1975-1979 

AUSTRIA - 1975-1979 IRLANDA - 1975-1979 

CHILE - 1992-1994 REINO UNIDO - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 BELARUS - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 

CHILE - 1995-1999 BULGÁRIA - 1980-1984 

FRANÇA - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1980-1984 

LUXEMBURGO - 1975-1979 DINAMARCA - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 1965-1969 

FRANÇA - 1985-1989 SUÉCIA - 1960-1964 

ESLOVENIA - 1990-1994 REPUBLICA TCHECA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1995-1999 NOVA ZELANDIA - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 POLONIA - 1990-1994 

Espirito Santo - ES 

CANADÁ - 1995-1999 SUÉCIA - 1965-1969 

NOVA ZELA - 2000-2004 AUSTRIA - 1980-1984 

NOVA ZELA - 2005-2008 BULGÁRIA - 2000-2004 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 FRANÇA - 1975-1979 

BELGICA - 2000-2004 CANADÁ - 1975-1979 

REPUBLICA - 2000-2004 SUÉCIA - 1970-1974 

SUÍÇA - 1995-1999 BELGICA - 1980-1984 

PORTUGAL - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 NOVA ZELANDIA - 1980-1984 

AUSTRÁLIA - 1990-1994 BELGICA - 1975-1979 

CANADÁ - 1990-1994 BELARUS - 1985-1989 

BELGICA - 1995-1999 REPUBLICA TCHECA - 1990-1994 

IRLANDA - 2000-2004 BULGÁRIA - 1990-1994 

FRANÇA - 1995-1999 BELGICA - 1985-1989 

CANADÁ - 1995-1999 ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 

NOVA ZELA - 2000-2004 FRANÇA - 1980-1984 

AUSTRÁLIA - 1995-1999 LATVIA - 2000-2004 

SUÍÇA - 1995-1999 ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 

Rio Janeiro - RJ 

PORTUGAL - 1985-1989 REINO UNIDO - 1975-1979 

AUSTRIA - 1980-1984 ESLOVÁQUIA - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 

FRANÇA - 1980-1984 BELGICA - 1975-1979 

FRANÇA - 1975-1979 FINLANDIA - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 BELARUS - 1980-1984 
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PORTUGAL - 1990-1994 IRLANDA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 BULGÁRIA - 1990-1994 

BELGICA - 1990-1994 DINAMARCA - 1965-1969 

AUSTRIA - 1990-1994 ESTOANIA - 1985-1989 

ESLOVENIA - 1990-1994 BULGÁRIA - 2000-2004 

FRANÇA - 1970-1974 ESLOVENIA - 1983-1984 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 BULGÁRIA - 1995-1999 

ESLOVENIA - 1983-1984 ESTOANIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 SUÉCIA - 1960-1964 

FINLANDIA - 1975-1979 FRANÇA - 1970-1974 

AUSTRÁLIA - 1965-1969 AUSTRÁLIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 SUÉCIA - 1965-1969 

TAIWAN - 1995-1999 ITALIA - 1980-1984 

São Paulo - SP 

BELGICA - 1980-1984 ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 REINO UNIDO - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 CHILE - 1995-1999 

BELGICA - 1985-1989 ISRAEL - 1985-1989 

ESLOVENIA - 1985-1989 ESLOVÁQUIA - 1990-1994 

CHILE - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 1975-1979 

AUSTRIA - 1985-1989 AUSTRIA - 1980-1984 

FRANÇA - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1985-1989 

CHILE - 1992-1994 BULGÁRIA - 2000-2004 

AUSTRIA - 1980-1984 BELGICA - 1980-1984 

BELGICA - 1975-1979 POLONIA - 1995-1999 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 

FRANÇA - 1985-1989 ESLOVENIA - 1985-1989 

REPUBLICA - 1990-1994 BELGICA - 1975-1979 

ESLOVENIA - 1990-1994 NOVA ZELANDIA - 1980-1984 

BELGICA - 1990-1994 ESPANHA - 1980-1984 

DINAMARCA - 1985-1989 IRLANDA - 1980-1984 

SUÉCIA - 1975-1979 BULGÁRIA - 2005-2009 

ESTADOS UNIDOS - 1995-1999 HOLANDA - 1970-1974 

DINAMARCA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1980-1984 

Paraná - PR 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 FRANÇA - 1975-1979 

AUSTRIA - 1980-1984 ESLOVENIA - 1985-1989 

FRANÇA - 1980-1984 REINO UNIDO - 1980-1984 

PORTUGAL - 1990-1994 FINLANDIA - 1970-1974 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 CHILE - 1995-1999 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 NOVA ZELANDIA - 1985-1989 

AUSTRIA - 1990-1994 ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 
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UF Masculino Feminino 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 AUSTRIA - 1980-1984 

AUSTRÁLIA - 1990-1994 SUÉCIA - 1970-1974 

REPUBLICA - 1990-1994 CANADÁ - 1975-1979 

IRLANDA - 1995-1999 BELGICA - 1980-1984 

PORTUGAL - 1995-1999 AUSTRÁLIA - 1975-1979 

FINLANDIA - 1990-1994 AUSTRÁLIA - 1980-1984 

AUSTRIA - 1975-1979 LUXEMBURGO - 1975-1979 

FRANÇA - 1975-1979 REPUBLICA TCHECA - 1985-1989 

ESLOVENIA - 1990-1994 AUSTRIA - 1985-1989 

CHILE - 1992-1994 ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 

PORTUGAL - 1985-1989 FRANÇA - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1995-1999 BELGICA - 1985-1989 

Santa Catarina - SC 

ESTADOS UNIDOS - 1995-1999 ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 

BELGICA - 1990-1994 ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 

FRANÇA - 1985-1989 REINO UNIDO - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 AUSTRÁLIA - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 CHILE - 2000-2004 

BELGICA - 1985-1989 AUSTRIA - 1985-1989 

FRANÇA - 1980-1984 ESPANHA - 1980-1984 

AUSTRIA - 1990-1994 BELGICA - 1985-1989 

ESLOVENIA - 1990-1994 CHILE - 1995-1999 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 REPUBLICA TCHECA - 1990-1994 

PORTUGAL - 1990-1994 NORUEGA - 1985-1989 

NORUEGA - 1985-1989 AUSTRÁLIA - 1985-1989 

AUSTRIA - 1985-1989 ESPANHA - 1985-1989 

SUÉCIA - 1975-1979 SUÉCIA - 1980-1984 

LUXEMBURGO - 1990-1994 CANADÁ - 1985-1989 

FRANÇA - 1990-1994 ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 HOLANDA - 1980-1984 

ESPANHA - 1985-1989 ESLOVENIA - 1985-1989 

BELGICA - 1980-1984 BELGICA - 1990-1994 

CHILE - 1995-1999 FRANÇA - 1985-1989 

R.G.Sul - RS 

AUSTRIA - 1985-1989 BELGICA - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 

FRANÇA - 1980-1984 HOLANDA - 1970-1974 

FRANÇA - 1985-1989 BULGÁRIA - 2005-2009 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 CHILE - 1995-1999 

BELGICA - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1990-1994 

CHILE - 1995-1999 AUSTRIA - 1985-1989 

AUSTRIA - 1990-1994 BELGICA - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 CANADÁ - 1980-1984 



157 
 

 

 

UF Masculino Feminino 

ESTADOS UNIDOS - 1995-1999 ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 

ESTADOS UNIDOS - 2000-2004 ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 FRANÇA - 1980-1984 

FRANÇA - 1990-1994 FINLANDIA - 1975-1979 

ESPANHA - 1985-1989 AUSTRIA - 1980-1984 

ESLOVENIA - 1985-1989 AUSTRÁLIA - 1975-1979 

CHILE - 2000-2004 LUXEMBURGO - 1975-1979 

FINLANDIA - 1980-1984 BELGICA - 1990-1994 

CHILE - 1992-1994 REINO UNIDO - 1980-1984 

TAIWAN - 1995-1999 REINO UNIDO - 1985-1989 

PORTUGAL - 1995-1999 SUÉCIA - 1970-1974 

M.T.Sul - MS 

AUSTRIA - 1975-1979 AUSTRIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 REPUBLICA TCHECA - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 BELGICA - 1970-1974 

CANADÁ - 1970-1974 CANADÁ - 1970-1974 

FRANÇA - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 1965-1969 

AUSTRÁLIA - 1970-1974 PORTUGAL - 1980-1984 

AUSTRÁLIA - 1965-1969 FINLANDIA - 1960-1964 

PORTUGAL - 1980-1984 ESTOANIA - 1965-1969 

AUSTRIA - 1980-1984 RUSSIA - 1985-1989 

PORTUGAL - 1985-1989 BELARUS - 1965-1969 

LUXEMBURGO - 1975-1979 FRANÇA - 1970-1974 

ISLANDIA - 1955-1959 AUSTRÁLIA - 1960-1964 

FRANÇA - 1975-1979 SUÉCIA - 1950-1954 

AUSTRÁLIA - 1955-1959 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

BELARUS - 1970-1974 NOVA ZELANDIA - 1965-1969 

UCRANIA - 1970-1974 FRANÇA - 1965-1969 

FRANÇA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1955-1959 

FRANÇA - 1965-1969 NOVA ZELANDIA - 1970-1974 

REPUBLICA - 1965-1969 ESTOANIA - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 ESTOANIA - 1985-1989 

Mato Grosso - MT 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 BELARUS - 1965-1969 

AUSTRIA - 1975-1979 FINLANDIA - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 REPUBLICA TCHECA - 1960-1964 

LITUANIA - 1970-1974 SUÍÇA - 1960-1964 

ESTOANIA - 1965-1969 RUSSIA - 1975-1979 

LITUANIA - 1965-1969 LATVIA - 1960-1964 

LATVIA - 1965-1969 AUSTRÁLIA - 1955-1959 

LITUANIA - 1975-1979 AUSTRÁLIA - 1960-1964 

ESTOANIA - 1970-1974 NOVA ZELANDIA - 1960-1964 

BELARUS - 1970-1974 FRANÇA - 1965-1969 
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UF Masculino Feminino 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

ESTADOS UNIDOS - 1960-1964 LITUANIA - 1965-1969 

AUSTRIA - 1965-1969 SUÍÇA - 1955-1959 

ESTOANIA - 1985-1989 RUSSIA - 1980-1984 

ESTOANIA - 1975-1979 ESTOANIA - 1965-1969 

BELARUS - 1975-1979 RUSSIA - 1965-1969 

LITUANIA - 1980-1984 AUSTRÁLIA - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 REPUBLICA TCHECA - 1955-1959 

PORTUGAL - 1990-1994 RUSSIA - 1985-1989 

AUSTRIA - 1990-1994 ESTADOS UNIDOS - 1965-1969 

Goiás - GO 

PORTUGAL - 1980-1984 BELARUS - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 FINLANDIA - 1960-1964 

ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 SUÉCIA - 1950-1954 

LITUANIA - 1970-1974 FRANÇA - 1965-1969 

PORTUGAL - 1985-1989 AUSTRÁLIA - 1960-1964 

AUSTRIA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1970-1974 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 ESTOANIA - 1965-1969 

FRANÇA - 1970-1974 AUSTRÁLIA - 1965-1969 

ESTOANIA - 1965-1969 HUNGRIA - 1985-1989 

ESTOANIA - 1970-1974 RUSSIA - 1985-1989 

REPUBLICA - 1965-1969 FRANÇA - 1970-1974 

LITUANIA - 1975-1979 ESTADOS UNIDOS - 1965-1969 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 NOVA ZELANDIA - 1965-1969 

LITUANIA - 1965-1969 ESTOANIA - 1975-1979 

ESLOVÁQUIA - 1965-1969 ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 

ESTADOS UNIDOS - 1965-1969 RUSSIA - 1990-1994 

BELARUS - 1970-1974 RUSSIA - 1995-1999 

CHILE - 1995-1999 REINO UNIDO - 1955-1959 

LATVIA - 1965-1969 JAPÃO - 1965-1969 

PORTUGAL - 1990-1994 FRANÇA - 1960-1964 

Distrito Federal - DF 

NOVA ZELA - 1985-1989 ITALIA - 1980-1984 

NOVA ZELA - 1980-1984 SUÉCIA - 1960-1964 

AUSTRÁLIA - 1975-1979 BELGICA - 1975-1979 

CANADÁ - 1975-1979 CHILE - 1992-1994 

NOVA ZELA - 1975-1979 SUÉCIA - 1965-1969 

PORTUGAL - 1985-1989 ESPANHA - 1975-1979 

AUSTRIA - 1980-1984 BULGÁRIA - 2000-2004 

ESTADOS UNIDOS - 1980-1984 REPUBLICA TCHECA - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 1985-1989 ESLOVENIA - 1983-1984 

AUSTRÁLIA - 1980-1984 ISRAEL - 1985-1989 

ESTADOS UNIDOS - 1975-1979 POLONIA - 1995-1999 
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UF Masculino Feminino 

ESTADOS UNIDOS - 1990-1994 ESLOVÁQUIA - 1990-1994 

PORTUGAL - 1990-1994 POLONIA - 1985-1989 

FRANÇA - 1980-1984 CHILE - 1995-1999 

CHILE - 1992-1994 SUÉCIA - 1970-1974 

CHILE - 1995-1999 ESPANHA - 1980-1984 

FRANÇA - 1975-1979 BELGICA - 1980-1984 

AUSTRIA - 1990-1994 POLONIA - 1990-1994 

ESTADOS UNIDOS - 2005-2009 IRLANDA - 1980-1984 

ITÁLIA - 1990-1994 ITALIA - 1975-1979 

Fonte: Elaboração Própria com dados do HMD 

 

Figura 23 – Estimativas no nível de unidade federativa com modelos ajustados 

(Tabela 2). 
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Continuação Figura 23 
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Continuação Figura 23 
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Continuação Figura 23 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

Continuação Figura 23 
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Continuação Figura 23 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE 2010 e HMD. 
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Anexos 

Quadro 1 – Coeficientes estimados por Wilmoth et al. com o uso de tábuas de 

mortalidade do HMD. 

Coeficientes para o modelo log- quadrática do padrão etário da mortalidade, estimadas usando tabelas de vida 

HMD (n = 719). 

Age Feminino Masculino 

ax bx cx vx ax bx cx vx 

0 -0,66190 0.7684 0.0277 0.0000 -0,51010 0,81640 -0,02450 0,00000 

1-4 - - - - - - - - 

5-9 -2,56080 1,79370 0,10820 0,27880 -3,04350 1,52700 0,08170 0,17200 

10-14 -3,24350 1,66530 0,10880 0,34230 -3,95540 1,23900 0,06380 0,16830 

15-19 -3,10990 1,57970 0,11470 0,40070 -3,93740 1,04250 0,07500 0,21610 

20-24 -2,97890 1,50530 0,10110 0,41330 -3,41650 1,16510 0,09450 0,30220 

25-29 -3,01850 1,37290 0,08150 0,38840 -3,42370 1,14440 0,09050 0,36240 

30-34 -3,02010 1,28790 0,07780 0,33910 -3,44380 1,06820 0,08140 0,38480 

35-39 -3,14870 1,10710 0,06370 0,28290 -3,41980 0,96200 0,07140 0,37790 

40-44 -3,26900 0,93390 0,05330 0,22460 -3,38290 0,83370 0,06090 0,35300 

45-49 -3,52020 0,66420 0,02890 0,17740 -3,44560 0,60390 0,03620 0,30600 

50-54 -3,40760 0,55560 0,02080 0,14290 -3,42170 0,40010 0,01380 0,25640 

55-59 -3,25870 0,44610 0,01010 0,11900 -3,41440 0,17600 -0,01280 0,20170 

60-64 -2,89070 0,39880 0,00420 0,08070 -3,14020 0,09210 -0,02160 0,16160 

65-69 -2,66080 0,25910 -0,01350 0,05710 -2,85650 0,02170 -0,02830 0,12160 

70-74 -2,29490 0,17590 -0,02290 0,02950 -2,41140 0,03880 -0,02350 0,08640 

75-79 -2,04140 0,04810 -0,03540 0,01140 -2,04110 0,00930 -0,02520 0,05370 

80-84 -1,73080 -0,00640 -0,03470 0,00330 -1,64560 0,00850 -0,02210 0,03160 

85-89 -1,44730 -0,05310 -0,03270 0,00400 -1,32030 -0,01830 -0,02190 0,00610 

90-94 -1,15820 -0,06170 -0,02590 0,00000 -1,03680 -0,03140 -0,01840 0,00000 

95-99 -0,86550 -0,05980 -0,01980 0,00000 -0,73100 -0,01700 -0,01330 0,00000 

100-104 -0,62940 -0,05130 -0,01340 0,00000 -0,50240 -0,00810 -0,00860 0,00000 

105-109 -0,42820 -0,03410 -0,00750 0,00000 -0,32750 0,00010 -0,00480 0,00000 

110+ -0,29660 -0,02290 -0,00410 0,00000 -0,22120 0,00280 -0,00270 0,00000 

Notes: 
 

(1) Estimated coefficients shown here were derived using the bi-weight method (see Appendix). 
(2) There are no estimated coefficients for ages 14 by design. Since 5q0 is an input to the model, the age 

group 14 is excluded when fitting the model. After using the model to estimate mortality for age 0, we 
derive the mortality level for ages 14 as a residual component of 5q0. This procedure assures that the 
input and output values of 5q0 are identical. Source: Data as summarized in Table 1(a). 

Fonte: Tabela 3 - Wilmoth et al. (2012). 

 


