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APRESENTAÇÃO

A avaliação de saúde da população é um tema de relevância para a 
compreensão das condições de vida em suas diversas dimensões, o 
que possibilita a detecção de potenciais determinantes para a qua-
lidade de vida. Neste sentido, os docentes envolvidos no Programa 
de Pós-Graduação em Demografia (PPGDEM), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vêm desenvolvendo estu-
dos e pesquisas que visam traçar um diagnóstico sobre a saúde da 
população do Nordeste do Brasil, especialmente do estado do Rio 
Grande do Norte, de forma a captar as suas necessidades. Este diag-
nóstico faz-se necessário a fim de oferecer subsídios para a melhoria 
no planejamento de saúde das comunidades, com o intuito de ame-
nizar os efeitos de condições adversas da região e melhorar a quali-
dade de vida da população.

A Professora Mary Castro já trata a Demografia como 
ciência dedicada não só ao nascer, ao morrer e ao mover. Ela se con-
centra, cada vez mais, também no viver. Na organização deste livro 
buscou-se lançar luz em estudos com este olhar. A preocupação com 
a população inicia-se com questões do nascer, desenvolvem-se com 
as condições de vida, que incluem a qualidade de vida do idoso, e 
desencadeiam com a mortalidade da população. 

O livro traz uma coletânea de artigos que refletem as dis-
cussões do grupo em torno destes três temas: nascer, envelhecer e 
morrer, e dessa forma é dividido. Na primeira parte, o Capítulo 1 
aborda as questões da gravidez na adolescência, descrevendo aspectos 
sociodemográficos e reprodutivos das mães e as implicações sobre as 
condições de saúde dos recém-nascidos, em Natal-RN. Nesta temá-
tica, o segundo capítulo analisa os fatores que modificam a decisão 
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na escolha do tipo de parto, tanto o desejado quanto o realizado, 
levando em consideração o serviço de saúde procurado. O terceiro 
capítulo enfoca características demográficas, biológicas, sociais e de 
assistência ao pré-natal e ao parto, refletidas no peso ao nascer dos 
recém-nascidos no Rio Grande do Norte. O Capítulo 4 apresenta 
um comparativo entre as adolescentes e adultas jovens quanto à 
caracterização socioeconômica e obstétrica das mães adolescentes na 
região metropolitana de Natal.

A segunda parte do livro compreende os cenários do enve-
lhecimento. O Capítulo 5 faz um diagnóstico do envelhecimento no 
Nordeste e aborda as questões do cuidado familiar do idoso. O sexto 
capítulo analisa os fatores demográficos, de saúde, socioeconômicos 
e domiciliares determinantes da condição do idoso morar sozinho, 
no Rio Grande do Norte.

E os trabalhos incluídos na terceira parte versam sobre a 
morbimortalidade da população. O Capítulo 7 avalia as tendências 
da mortalidade descrevendo os coeficientes de mortalidade por cân-
cer de boca e de orofaringe, em Natal-RN, no período de 1980 e 
2001. Casados e solteiros: morrem de quê? Esta é a abordagem do 
Capítulo 8 que observa os ganhos na esperança de vida da população 
da região metropolitana de Natal quando eliminadas algumas cau-
sas de morte. A desigualdade na morte é tema do Capítulo 9, como 
uma avaliação na qualidade da informação, retratando as diferen-
ças na mortalidade segundo a cor da pele como um fator social no 
estado do Rio Grande do Norte. 

Finalmente, o último capítulo apresenta a construção de 
um índice/escala que mensura o estado de ânimo de um segmento 
da população de Natal, aquele que mora em áreas constituídas por 
favelas, aglomerados subnormais, assentamentos irregulares, áreas 
de riscos ambientais e vilas, como forma de avaliar a qualidade de 
vida desta população.

Os trabalhos desenvolvidos pelo PPGDEM vêm apresen-
tando importantes contribuições científicas na área de saúde da 
população nordestina e poderão subsidiar os gestores no processo 
de planejamento regional no que se refere às novas demandas do 
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setor de saúde, facilitando o monitoramento de objetivos e metas. 
Espera-se que a compreensão das condições de saúde e de vida da 
população possa contribuir na formulação de políticas públicas vol-
tadas para a resolução dos problemas identificados. 

Profa. Dra. Edna Maria da Silva
Pró-reitora de Pós-graduação da UFRN
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: 
uma questão de saúde pública

Maria de Fátima Miranda Barbosa
Ana Lissa Oliveira Rêgo

Paulo Sérgio Lucio
Maria Helena Constantino Spyrides

Introdução

Há algum tempo os poderes públicos, organismos interna-
cionais e sociedade civil têm dedicado um olhar diferenciado à pro-
blemática da gravidez na adolescência. Pesquisando sobre “gravidez 
na adolescência – GA”, verificou-se que diversos autores vêm cha-
mando a atenção para a associação entre a gravidez na adolescência e 
o risco maior de baixo peso ao nascer – (BPN) (COSTA, et al., 1999 
e 1995; GAMA, et al., 2001; KASSAR et al., 2005; RIBEIRO et al., 
2000; W.H.O., 1978). Segundo Gama et al. (2001, p. 75): “além da 
maior chance dos filhos de mães adolescentes nascerem com baixo 
peso (menor do que 2.500g), alguns estudos revelam maiores taxas 
de morbidade e mortalidade nesse grupo”.

A Sociedade Civil Bem-estar Familiar no Brasil (1997) 
afirma: o início precoce da vida sexual, o nível de escolaridade e 
socioeconômico baixos, a cor, o estado civil e o desconhecimento da 
fisiologia reprodutiva – como a capacidade de identificação do perí-
odo fértil – são algumas das variáveis que poderiam ser associadas 
à fecundidade mais elevada na adolescência. Conforme Belo e Silva 
(2004) a inter-relação dessas variáveis e informações revelam que a 
juventude atual é fortemente afetada pelas mudanças que vêm ocor-
rendo nas relações entre a família, a escola, o mercado de trabalho e 
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demais agentes sociais. A perda de liberdade, o adiamento ou com-
prometimento com projetos de estudos, a limitação de perspectivas 
de ingresso no mercado de trabalho e o aproveitamento pleno das 
oportunidades para completo desenvolvimento pessoal são consequ-
ências enfrentadas pelas mães adolescentes.

A Organização Mundial da Saúde (1997, s. p.) define a 
adolescência como:

O período da vida correspondente à faixa etária entre 10 e 20 anos, 
período em que aparecem as características sexuais secundárias 
para a maturidade sexual. Manifestam-se processos psicológicos 
e padrões de identificação que evoluem da fase infantil para a 
adulta, ocorrendo à transição de um estado de dependência para 
outro, de relativa independência.

Em Bruno (2006) comenta-se que o período entre 10 e 
20 anos pode ser subdividido em duas faixas etárias: a adolescência 
precoce, de 11 a 15 anos, e a tardia, de 16 a 19 anos. É na primeira 
fase que ocorrem mais riscos na gravidez. Quanto menor a diferença 
entre a idade cronológica da paciente e aquela que teve a primeira 
menstruação maior o risco para a gestação, devido à imaturidade da 
vascularização uterina, o que acarretaria o parto prematuro ou uma 
placenta insuficiente. Além disso, essa faixa etária coincide com um 
maior índice de não aceitação da gestação e maior postergação do 
início do pré-natal, o que acarreta em falta de orientação alimentar, 
de tratamento de anemia, infecções urinárias ou vaginais, pré-
eclampsia e requer um trabalho psíquico-social. 

Historicamente, no entanto, a idade das mulheres terem 
filhos está relacionada aos mecanismos gerados pela própria socie-
dade. Atualmente, observa-se que a sociedade brasileira e profissio-
nal de saúde tem visto o quão preocupante tornou-se a gravidez na 
adolescência. Mainarte et al. (2005, s. p.) afirma:

Além deste problema, enfrenta-se um dilema com relação à libe-
ração sexual, a qual se perdeu princípios e valores, desencadeando 
em massa gestações cada vez mais precoces, com altos índices de 
complicações obstétricas e psicológicas, além da prática de uma 
sexualidade sem responsabilidade, baseada muitas vezes no prazer 
momentâneo.
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Nos países em desenvolvimento, a gestação e a maternidade 
na adolescência, assim como as altas taxas de mortalidade perinatal 
e infantil, encontram-se inseridas num contexto social mais amplo, 
consequência das precárias condições de vida e saúde da maioria da 
população. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(1997) mostra o crescimento da fecundidade de mulheres de 15-19 
anos, em confronto à queda significativa no grupo de 20-24 anos. 
Essa tendência se acentua nas décadas de 1980 e 90. Camarano 
(1998) comenta que diferenciais nas taxas de fecundidade em adoles-
centes são encontrados por áreas geográficas e pelos diversos grupos 
sociais, afetando mais regiões rurais e mulheres de baixa condição 
econômica e menor nível de instrução.

Em síntese, a fase da adolescência é um momento de gran-
des descobertas, curiosidades e mudanças de comportamentos cujos 
resultados culminam em problemas. Duarte (1996) afirma ser 
a gravidez na adolescência um desafio social e não um problema 
só da adolescente, que, em sua maioria, além de estar assustada 
com a gravidez, fica sozinha nessa fase, porque os pais, familiares 
e amigos se afastam e agridem, desencadeando conflitos. Takiuti 
(1996) refere-se à importância do amparo às adolescentes por 
todas as pessoas de seu convívio, como também o preparo físico e 
psicológico desde o pré-natal até o puerpério e amamentação são 
de fundamental importância. Estas precisam de oportunidade 
para retomar e repensar seu papel social, de cidadã, de mulher, de 
mãe, desenvolvendo assim uma autoestima favorável para que dessa 
fase em diante possa obter maior equilíbrio, apoio e uma melhor 
perspectiva de futuro para sua vida e a de seu bebê.

Torna-se necessário à identificação e o conhecimento 
preciso da magnitude dos problemas para se estabelecer prioridades 
e políticas públicas adequadas e viáveis ao nível da assistência à 
saúde, visando atender às necessidades dessa população. Assim, o 
presente trabalho visa detectar potenciais fatores de riscos associados 
ao BPN, considerando as implicações da gravidez na adolescência 
nas gestantes do estado do Rio Grande do Norte, atendidas pela 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), no período de 2001 
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a 2004, tendo como base os dados do Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos (SINASC). Apontamos sugestões que possam 
contribuir para a formulação de programas de educação sexual e de 
saúde global da adolescente, com intento de maior garantia do bem-
estar materno-infantil.

Material e métodos

População alvo

Desenvolveu-se um estudo epidemiológico transversal, 
de natureza analítica, utilizando a base de dados do Sistema de 
Informações de Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde (SINASC/
MS), na qual foram estudados o total de nascidos vivos e suas respec-
tivas mães residentes no estado do Rio Grande do Norte, com idade 
até 24 anos, cujo parto foi realizado na MEJC situada no município 
do Natal, entre 2001 a 2004. 

Variáveis estudadas

As variáveis estudadas foram classificadas em sociodemo-
gráficas e epidemiológicas, sendo agrupadas segundo as seguintes 
características: 

Características da mãe:
Faixa etária: adolescência precoce de 11-15 anos; adoles-

cência tardia de 16-19 anos, conforme Tauil et al. (2001); e adultas 
jovens de 20-24 anos, de acordo com a Organizacion Panamericana 
de la Salud (1998). 

Estado civil: solteira, casada/outros. 
Anos de escolaridade: nenhum, 1 - 7 anos, ≥ 8 anos.
Ocupação: dona de casa, estudante e outros.
Características da gravidez:
Parturição: nenhum, ≥ 1.
Tipo de gravidez: única, dupla ou mais. 
Tipo de parto: vaginal ou cesáreo. 
Número de consultas de pré-natal: 0-3; 4-6; ≥ 7 consultas.
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Características do nascido vivo:
Sexo: masculino ou feminino. 
Idade gestacional em semanas: pré-termo: < 37 semanas, 

termo: 37 – 41 semanas, pós-termo: ≥ 42 semanas.
Peso ao nascer: baixo peso: < 2500g, normal: ≥ 2500g. 
Índice de APGAR et al., 2006 no 1º e 5º minutos (1’ e 5’) 

serão classificados como: sem asfixia (APGAR 8 a 10), com asfixia 
leve (APGAR 5 a 7), com asfixia moderada (APGAR 3 a 4) e com 
asfixia grave (APGAR 0 a 2).

Modelagem estatística

Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva para verifi-
car o comportamento das variáveis. Segundo Cunha (1998), desen-
volveu-se uma análise univariada das variáveis potenciais de risco 
sobre o baixo peso ao nascer (BPN) para a seleção das variáveis can-
didatas ao modelo, com p-valor < 0,20.

Procedeu-se a análise para a verficação de associações entre 
as variáveis explicativas tanto com relação ao BPN quanto a faixa 
etária da mãe. Nessa etapa utilizou-se o teste qui-quadrado (c2), ao 
nível de significância de 5%. Os testes de associação fornecem uma 
indicação da presença ou não de uma associação entre as variáveis, 
mas por si só não acrescentam nenhuma informação a respeito de 
questões de grande interesse prático como, por exemplo, avaliar a 
magnitude da associação. 

Com o objetivo de ajustar um modelo parcimonioso e 
significativo, de maneira que descrevesse o conjunto dos dados em 
estudo, fez-se uso do Modelo Linear Generalizado (MLG). Como 
a variável dependente “baixo peso ao nascer” é categorizada com 
distribuição binomial, o modelo indicado foi a regressão logística. 

A função de regressão logística é dada pelo seguinte modelo: 

 
X

i

i βα
π

π
+=⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−1

ln
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Sendo:        , corresponde a função de ligação logit, 

sendo: pi= probabilidade de baixo peso ao nascer em cada nível da 
variável independente.

Esta modelagem permite estabelecer as relações entre a 
variável dependente com as variáveis potenciais explicativas e definir 
a contribuição relativa de cada uma na determinação do baixo peso 
ao nascer. A interpretação dos parâmetros estimados pelo modelo de 
regressão logística é a razão de chances “odds ratio” que descreve o 
grau de associação. A razão de chances é dada por:

         ,

Isso corresponde à chance de baixo peso ao nascer de um 
nível da variável independente em relação ao nível estabelecido como 
“baseline”.

No primeiro momento, incluiu-se no modelo como variável 
dependente o BPN e como independentes as variáveis potenciais de 
risco de baixo peso ao nascer com significância inferior a 20%, tais 
como: faixa etária da mãe, estado civil, escolaridade, tipo de parto, 
número de consultas de pré-natal, tipo de gravidez e idade gestacio-
nal. Utilizou-se a técnica “Backward” para a seleção das variáveis do 
modelo final, com nível de significância de 5%.

Avaliou-se a qualidade de ajuste do modelo pelo método de 
Hosmer & Lemeshow  Para o desenvolvimento das análises, utili-
zou-se o programa estatístico Statistical Package for the Social Science 
(SPSS), versão 13.0.

Resultados
No quadriênio 2001 a 2004, o estado do Rio Grande do 

Norte registrou, através do Sistema de Informações de Nascidos 
Vivos (SINASC), 79.981 nascidos vivos. Destes, 18.379 eram filhos 
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de adolescentes (10-19 anos) e 23.922 de adultas jovens (20-24 anos), 
correspondendo a 23% e 29,9%, respectivamente.

Dos partos realizados pela MEJC foram registrados 10.804 
nascidos vivos filhos de mães na faixa etária de 11 a 24 anos. Vale 
salientar que deste total apenas duas mães iniciaram seus partos em 
seus domicílios ou em outros estabelecimentos de saúde, procurando 
a MEJC para a conclusão do parto. Observou-se maior concentração 
de nascidos vivos decorrente de mães residentes nos municípios que 
compõem as mesorregiões Leste (79,7%) e Agreste (17,3%), ou seja, 
mais próximas à capital.

Quanto à escolaridade, o ensino fundamental incompleto 
(1-7 anos) foi o mais frequente, correspondendo a 89,2% das adoles-
centes precoces, 65,5% das tardias e 50,3% das mães adultas jovens 
(Tabela 1). Somente 2,3% das mães adolescentes precoces, e 10,1% 
das tardias, apresentaram ocupações diferentes de dona de casa ou 
estudante.

Quanto às características da gravidez, 57,2% das mães 
foram submetidas ao parto vaginal, sendo observado com maior 
frequência em todas as faixas etárias. Apenas 33,1% das mães fre-
quentaram o pré-natal conforme recomendações do Ministério da 
Saúde (mais que seis consultas), independente da faixa etária da mãe: 
adolescentes precoces (25,6%), tardias (29,8%) e as adultas jovens 
(36,9%). Verificou-se uma tendência de quanto mais jovens reflete 
menor cobertura na assistência ao pré-natal (Tabela 1). 

No que se refere às características do nascido vivo, obser-
vou-se um percentual maior do sexo feminino (52,7%). Verificou-se 
uma maior tendência das adolescentes precoces terem filhos prema-
turos (21,9%) e com BPN (22,7%) em relação às demais faixas etá-
rias (Tabela 1). 

O teste de associação não detectou diferenças significativas 
entre a idade da mãe e as variáveis: tipo de gravidez (p=0,20), sexo 
(p=0,55), APGAR 1’ (p=0,06) e APGAR 5’ (p=0,58).

A Tabela 2 apresenta as características da mãe, da gravidez 
e do recém-nascido, em relação ao baixo peso ao nascer (BPN). 
Verificou-se uma tendência maior de nascidos vivos com BPN em 
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mães adolescentes precoces (23,2%), solteiras (21%), com nenhuma 
escolaridade (27,5%) com a assistência ao pré-natal inferior a quatro 
consultas. Como era de se esperar, das crianças nascidas pré-
termo, 69,6%, tiveram baixo peso ao nascer. Outras variáveis que 
apresentaram associação com o BPN (p < 5%) foram: sexo, número 
de filhos vivos e mortos e o APGAR 1’ e 5’.

Após o ajuste do modelo, embora a idade da mãe (p=0,13) 
não tenha apresentado significância a 5%, optou-se por sua inclu-
são no modelo pela importância no enfoque do estudo: as razões de 
chances das mães adolescentes comparadas às adultas jovens revela-
ram maior propensão das crianças apresentarem baixo peso ao nas-
cer. No que se refere à escolaridade da mãe, a chance da criança 
nascer com baixo peso foi 1,47 vezes maior em mães com nenhuma 
escolaridade (Tabela 3).

Quanto maior a assiduidade das mães ao pré-natal, menor 
a chance de crianças com BPN, sendo 1,96 vezes maior em mães 
com 0 a 3 consultas e 1,52 em mães com 4 a 6 consultas, em relação 
às mães que cumpriram ao recomendado pelo MS (Tabela 3).
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Tabela 1 – Tendências de algumas variáveis segundo faixa etária da mãe. 
Natal-RN, 2001 a 2004

Características*
Adolescente 

precoce
Adolescente 

tardia
Adultas 
jovens

N % N % N %

MÃE
Estado civil**
 Solteira 489 53,3 2.066 48,7 2.276 40,8
 Casada/Outros 428 46,7 2.181 51,4 3.303 59,2
Escolaridade**
 Nenhuma 21 2,3 116 2,7 177 3,2
 1-7 820 89,2 2.777 65,5 2.801 50,3
 ≥ 8 78 8,5 1.347 31,8 2.589 46,5
GRAVIDEZ
Consultas pré-natal**
 0-3 246 27,8 1.006 24,9 1.103 20,7
 4-6 413 46,6 1.834 45,3 2.259 42,4
 ≥ 7 227 25,6 1.207 29,8 1.963 36,9
Tipo de parto**
 Normal 611 66,1 2.568 60,1 3.002 53,6
 Cesáreo 314 34,0 1.706 39,9 2.603 46,4
RECÉM-NASCIDO
Baixo peso ao nascer**
 Sim 210 22,7 894 21,0 1.034 18,5
 Não 714 77,3 3.374 79,1 4.569 81,6
Idade gestacional**
 Pré-termo 202 21,9 832 19,5 964 17,2
 Termo 697 75,5 3.306 77,5 4.472 79,9
 Pós-termo 24 2,6 127 3,0 162 2,9
Fonte: SINASC/MS (2004).
* Os dados ignorados foram excluídos dos cálculos para todas as variáveis.
** Significativas ao nível de 1%.
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Tabela 2 − Tendências de algumas variáveis segundo baixo peso ao nascer. 
Natal-RN, 2001 a 2004

Características*
Baixo peso Peso normal

N % N %
MÃE
Faixa etária**
 11-15 214 23,2 710 76,8
 16-19 908 21,3 3.360 78,7
 20-24 1.044 18,6 4.559 81,4
Estado civil**
 Solteira 1.015 21,0 3.812 79,0
 Casada/Outros 1.132 19,2 4,775 80,8
Escolaridade**
 Nenhuma 86 27,5 227 72,5
 1-7 1.277 20,0 5.117 80,0
 ≥ 8 774 19,3 3.236 80,7
GRAVIDEZ
Consultas pré-natal**
 0-3 746 31,7 1.608 68,3
 4-6 892 19,8 3.610 80,2
 ≥ 7 373 11,0 3.020 89,0

Tipo de parto**
 Normal 1.331 21,5 4.847 78,5
 Cesáreo 835 18,1 3.782 81,9
RECÉM-NASCIDO
Idade gestacional**
 Pré-termo 1389 69,6 606 30,4
 Termo 757 8,9 7.713 91,1
 Pós-termo 9 2,9 304 97,1
Fonte: SINASC/MS (2004).
* Os dados ignorados foram excluídos dos cálculos para todas as variáveis.
** Significativas ao nível de 1%.
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Tabela 3 – Resultados de regressão logística múltipla, tendo como variável 
resposta a ocorrência de baixo peso ao nascer. Natal-RN, 2001 a 2004

Características β S.E. p-valor RC IC 95%
MÃE
Faixa etária 0,13
 11-15 0,18 0,11 0,12 1,20 0,96 1,49
 16-19 0,11 0,07 0,09 1,12 0,98 1,28
 20-24 1,00
Escolaridade 0,00
 Nenhuma 0,37 0,17 0,03 1,45 1,03 2,04
 1-7 -0,15 0,07 0,02 0,86 0,75 0,98
 ≥ 8 1,00
GRAVIDEZ
Consultas pré-natal 0,00
 0-3 0,67 0,09 0,00 1,96 1,65 2,33
 4-6 0,42 0,08 0,00 1,52 1,30 1,77
 ≥ 7 1,00
RECÉM-NASCIDO
Sexo 0,00
 Masculino 1,00
 Feminino 0,30 0,06 0,00 1,35 1,19 1,52
Idade gestacional 0,00
 Pré-termo 3,07 0,07 0,00 21,53 18,93 24,49
 Termo/Pós-termo 1,00
Constante -2,83 0,08 0,00 0,06    
Fonte: SINASC/MS (2004).
RC = Razão de Chances.
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Com relação às características dos recém-nascidos, o sexo 
feminino apresentou 1,35 vezes mais chance de nascer com baixo 
peso do que o sexo masculino (Tabela 3). Destaca-se a relevante 
associação entre a idade gestacional e o BPN como esperado. A aná-
lise mostrou que a chance dos prematuros nascer com baixo peso é 
21,53 vezes maior que os nascidos com idade gestacional igual ou 
superior a 37 semanas.

Conclusões

A MEJC é um hospital de referência estadual para gravidez 
de alto risco, característica das adolescentes. Todas as pacientes aten-
didas por esta maternidade são usuárias do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que se caracteriza por uma população de baixa renda com 
situação social homogênea. A partir das “Declarações sobre nascidos 
vivos”, preenchidas pela MEJC durante o período em estudo, foi 
possível conhecer o perfil das mães adolescentes e adultas jovens e 
dos recém-nascidos, bem como analisar fatores associados à gravidez 
na adolescência.

A elevada participação das adolescentes (48,1%) nos dados 
estudados nos levou a concordar com Ribeiro et al. (2000, p. 140), 
quando eles afirmam que: “o aumento no percentual de gravidez na 
adolescência coloca desafios para os serviços de saúde e que a aten-
ção especializada deve estar disponível para esta faixa etária, tendo 
em vista as diferenças na maturidade biológica e psicológica neste 
grupo”.

No presente estudo, constatou-se um maior percentual de 
crianças com baixo peso ao nascer e prematuros em mães adoles-
centes do que em adultas jovens. Os resultados confirmaram que 
a gravidez na adolescência está associada a condições desfavoráveis 
para saúde da mãe e do recém-nascido. Siqueira et al. (1981) afirma 
que ao serem mantidas as atuais tendências de “liberação” do com-
portamento reprodutivo, a gestação em adolescentes tem tudo para 
se transformar rapidamente em um problema de saúde pública em 
nossa sociedade. 
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Outro fator relevante foi à escolaridade, pois, a alta propor-
ção observada do ensino fundamental incompleto entre as mães ado-
lescentes vai de encontro aos critérios estabelecidos pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), que estabelece limites etários para 
a escolaridade de ensino fundamental (7-14 anos) e ensino médio 
(15-19 anos). O baixo nível de escolaridade das mães é um determi-
nante do baixo peso ao nascer, pois as mães não estão devidamente 
informadas sobre os riscos e consequências de uma gravidez precoce 
ou não planejada. A formação educacional assegura melhores condi-
ções de sobrevivência ao recém-nascido e para a saúde materna, na 
medida em que as mães têm maior esclarecimento quanto à impor-
tância do acompanhamento pelo serviço de saúde durante a gravi-
dez, o parto e puerpério.

Segundo o Programa Assistência Integral a Saúde da Mulher 
(PAISM), do MS, a assistência pré-natal adequada deve garantir o 
mínimo de seis consultas. No entanto, vale à pena ressaltar que a 
qualidade dessa assistência inclui início precoce, acompanhamento 
das curvas de peso e altura uterina, avaliação periódica de parâ-
metros vitais, entre outros requisitos indispensáveis que requerem 
capacitação técnica e entrosamento entre a equipe (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 1998). Em outro estudo, de forma semelhante a este, 
vários autores (COSTA et al., 1998) detectaram maior proporção de 
ingresso tardio e ausência ao pré-natal entre adolescentes da faixa de 
10 a 15 anos, comparadas às de outras faixas etárias estudadas.

Ressalta-se o elevado percentual de partos cesáreos realiza-
dos em mães de 10 a 24 anos, considerado acima do padrão preconi-
zado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 10 a 15% 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1984). Carniel et al. (2003) mostra-
ram que as indicações de partos cesáreos, na maioria das vezes, não 
levam em conta critérios técnicos estabelecidos pelos órgãos repre-
sentativos da ginecologia e obstetrícia, mas sim uma preferência do 
cliente e do obstetra, e a conveniência da cirurgia para se proceder a 
uma laqueadura tubária. Isso aumenta o risco de morbimortalidade 
materna e do recém-nascido, além de acarretar aumento de custos. 
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O estudo aponta a necessidade de maior investimento dos 
Serviços Básicos de Saúde, por meio da estratégia do Programa de 
Saúde da Família (PSF/MS) em todos os municípios do estado do 
Rio Grande do Norte, para promover uma maior inserção das mães 
adolescentes ao pré-natal, acompanhamento pós-parto e planeja-
mento familiar, assim como a implementação de ações de sensibi-
lização da população adolescente pelos Sistemas de Educação e de 
Saúde quanto à responsabilidade de prevenir a gestação precoce e 
não planejada e suas consequências.
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Introdução 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) admite como 
índice ideal um percentual entre 6,0% a 16,0% do total de parto 
cesáreo (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2006). Muito 
ainda tem de ser feito para chegar a este patamar, não só em relação 
à prática em si e à hospitalização ou honorários médicos, como tam-
bém em relação aos argumentos apresentados quanto aos danos para 
a saúde da mulher, como a incontinência urinária, queda da bexiga e 
alterações na posição do reto, no caso do parto cesáreo. 

Apesar de a cesárea ser o tipo de parto majoritário em todo 
o Brasil, estudos tem mostrado que entre 70% e 80% das gestan-
tes, independentemente do serviço utilizado, expressaram o desejo 
pelo parto normal, ficando constatado que a cesárea só ganha força 
quando a gestante já passou pela experiência de uma cesárea anterior 
(POTTER et al., 2001, 2006).

A decisão de um profissional médico de optar por uma 
cesariana muitas vezes é para evitar o sofrimento fetal, situação iden-
tificada através de monitoração e de ultrassonografia. Embora não se 
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possa deixar de chamar a atenção para a questão da comodidade que 
esse tipo de parto proporciona como, por exemplo, agendamento 
prévio e rapidez no procedimento cirúrgico. Paralelamente a tais 
motivações, tem-se ainda a falta de experiência do obstetra na reali-
zação de parto normal ou mesmo de uma melhor qualificação desse 
profissional para tal.

Souza (2002), analisando os resultados do estudo multi-
cêntrico das entrevistas realizadas em São Paulo, revelou que existe, 
sim, uma participação do médico na decisão e intervenção do parto 
cesáreo, constatando que três dentre quatro primíparas do serviço 
privado e oito dentre dez do serviço público que realizaram uma 
cesárea, externaram o desejo por um parto vaginal.

Não existe um fator único para a realização da cesárea e por 
isso os estudos, em seus diversos contextos, poderão trazer contribui-
ções para desmistificar esta prática tão disseminada hoje (DIAS et 
al., 2008), seja no serviço público ou no privado. Contudo, o elevado 
índice de cesáreas ainda pode ser considerado como uma falta de 
informação e uma falha no diálogo entre os profissionais da saúde e 
a paciente (DIAS et al., 2008).

Em relação ao município de Natal, no estado do Rio 
Grande do Norte, essas abordagens têm sido feitas direcionadas 
para um perfil da saúde reprodutiva da mulher do que como uma 
visão do conhecimento da decisão tomada por esta quanto ao tipo 
de parto, ou do grau de informação dado pelo profissional ginecolo-
gista-obstetra no acompanhamento do pré-natal. 

Como objetivo deste estudo, temos, então, a expectativa de 
mostrar a trajetória do tipo de parto, tanto o desejado quanto o rea-
lizado, ao analisar os fatores que podem modificar a decisão tomada, 
em consideração do serviço procurado. Espera-se contribuir para o 
estabelecimento de políticas públicas mais efetivas para melhoria do 
bem-estar e da saúde reprodutiva da mulher e para a elaboração de 
estratégicas que possam reverter à situação apresentada.
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Material e método

Este estudo caracterizou-se como longitudinal prospectivo. 
O banco de dados foi proveniente de um estudo multicêntrico para 
o Brasil, realizado em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e 
Natal, coordenado pelo Population Research Center da Universidade 
do Texas, USA, realizado em 2000. Apenas as entrevistas realizadas 
em Natal fazem parte do estudo ora apresentado.

A população do estudo foi composta de mulheres em idade 
fértil, moradoras em Natal-RN, com idade de 18 a 40 anos, grávidas 
de até 22 semanas, que procuraram o serviço público ou privado 
para a realização do pré-natal. A determinação do tamanho amos-
tral baseou-se em critérios não probabilísticos, em consideração a 
limitação dos recursos disponíveis e o elevado custo de um estudo 
prospectivo com três momentos de entrevistas. A amostra final foi 
composta por 269 mulheres recrutadas da população, que satisfize-
ram aos critérios de elegibilidade já descritos.

Todo o protocolo de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo 
Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, em cumprimento à Resolução nº. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde do Brasil. 

Para a coleta dos dados foram utilizados três instrumentos 
específicos de pesquisa, consubstanciados em questionários (Qi, i = 
1, 2 e 3), para cada um dos momentos em que as mulheres foram 
abordadas. Na aplicação das três entrevistas em momentos distintos, 
as entrevistadas expressaram sua opinião a respeito do parto: no iní-
cio da gestação (Q1), no mês anterior à data provável do parto (Q2) 
e até um mês após o parto (Q3).

Toda a análise foi realizada de forma descritiva, em vista 
de apresentar uma discussão sobre a trajetória do desejo à realização 
de um determinado tipo de parto por serviço, utilizando apenas 
das entrevistas realizadas em Q2 e Q3. Em algumas composições 
empregou-se o teste de associação de qui-quadrado de Pearson, 
adotando um nível de significância de 5%. 
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Resultados

Das 269 mulheres que foram acompanhadas nos três 
momentos da pesquisa, 251 expressaram seu desejo pelo tipo de 
parto, das quais 66,9% (168) foram atendidas no serviço público e 
33,1% (83) no serviço privado. O percentual de mulheres multípa-
ras (na segunda gestação ou mais) foi um pouco maior no serviço 
público (53%), enquanto que no serviço privado o maior percentual 
foi de primíparas (na primeira gestação) (60%). 

O percentual de cesáreas neste grupo de mulheres (251) foi 
de 43%, sendo a maioria delas (55,6%) realizadas no serviço privado. 
Além disso, quando o foco foi o serviço privado, a realização de par-
tos cesáreos chegou a 72,3% contra 27,7% de partos normais. Numa 
tendência totalmente oposta, observa-se a ocorrência de 71,4% de 
partos normais entre as mulheres do serviço público, contrapondo-se 
a 28,6% de partos cesáreos. Esses resultados extrapolam, e muito, as 
recomendações da OMS de, no máximo, 15% de partos cesáreos, 
podendo chegar a 20% em hospitais de referência (BRASIL, MS/
CEBRAP, 2001). Assim, percebe-se que, mesmo no serviço público 
(com importante demanda de hospitais de referência), o percentual 
de partos cesáreos extrapola em 91,3% o recomendado pela OMS. O 
serviço privado, com uma taxa 4,8 vezes superior ao recomendado, 
excede em 382% a citada recomendação.

 Dessas análises, fica claro que o parto normal foi o 
mais desejado pelas mulheres dos dois tipos de serviço e o mais rea-
lizado, especialmente no serviço público. Por sua vez, o parto cesá-
reo configurou-se como o parto típico do serviço privado, em que a 
satisfação do desejo por esse tipo de parto suplanta bastante o obtido 
pelas mulheres do serviço público, fato que revela a desigualdade 
do tratamento dado pelo profissional médico às pacientes oriundas 
entre esses dois tipos de serviço (Tabela 1).
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Os resultados sugerem a existência de uma modificação 
entre o desejo e a realização do parto, em relação às trajetórias1 NN, 
NC, CC e CN (ver siglas na Tabela 1), quando consideradas as variá-
veis sociodemográficas (estado civil, etnia, idade, escolaridade, estrato 
social, condição de trabalho) e as demais variáveis do estudo como a 
paridade, o serviço de atendimento e o parto anterior por cesárea.

A cor não interferiu na finalização do tipo de parto. Com 
referência ao item “trabalho”, o fato da mulher “não estar traba-
lhando” por ocasião da pesquisa, favoreceu ao desejo e realização 
de um parto normal. Quanto à classe social, o fato da composição 
amostral ter sido predominantemente composta por mulheres das 
classes sociais C, D e E, com um percentual maior entre aquelas da 
classe C, também favoreceu ao parto normal. 

Observou-se, em relação à escolaridade, que só houve sig-
nificância estatística para aquelas mulheres de trajetórias NC e CN. 
Ou seja, só existiu associação estatisticamente significante entre as 
trajetórias citadas anteriormente e a escolaridade da mulher para a 
concretização de uma cesárea – mesmo que a mulher tenha demons-
trado o desejo inicial por parto normal – mais frequentemente para 
mulheres com maior tempo de escolaridade (nove anos ou +), e uma 
predominância de casadas. 

O serviço de atendimento (público ou privado) apresentou 
uma associação estatisticamente significante (p-valor < 0,05) para 
todas as categorias de trajetórias estudadas, o que demonstra que a 
mulher atendida no serviço público tem uma maior tendência a ser 
submetida a um parto normal, enquanto aquela no serviço privado 
está destinada, em grande medida, a ter um parto cesáreo. Sendo 
assim, a realização da cesárea está diretamente associada com o ser-
viço de atendimento.

1 As trajetórias são apresentadas como: normal plena para o parto normal (NN), que 
representa o desejo expressado pelo parto normal no Q2 e a realização do parto 
normal registrada em Q3, semiplena para o parto normal (NC), representando o 
desejo pelo parto normal em Q2, redundando em realização de cesárea identificada 
em Q3. De forma similar, definiu-se cesárea plena como (CC) e cesárea semiplena 
como (CN).
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Tabela 1 – Distribuição absoluta e relativa das entrevistadas, segundo a 
paridade, setor de atendimento e trajetórias realizadas, 

no município de Natal-RN, 2000

Trajetórias Multíparas Primíparas Todas as mulheres

Q2-Q3
Público 

(%)
Privado 

(%)
Público 

(%)
Privado 

(%)
Público 

(%)
Privado 

(%)
Total 
(%)

Desejo de 
PN – Q2        

Realizado – NN 47
 (85,5)

7
(36,8)

47
(62,7)

12
(27,9)

94
(72,3)

19
(30,6)

113
(58,9)

Frustado – NC
8

(14,5) 12
(63,2)

28
(37,3)

31
(72,1)

36
(27,7)

43
(69,4)

79
(41,1)

Total 55 (100,0)
19

 (100,0)
75

(100,0)
43

(100,0)
130

(100,0)
62

(100,0)
192

(100,0)

Desejo de 
PC – Q2 

Realizado – CC 12
(35,3)

12
(85,7)

0
(0,0)

5
(71,4)

12
(31,6)

17
(81,0)

29
(49,2)

Frustrado – CN 22
(64,7)

2
(14,3)

4
(100,0)

2
(28,6)

26
(68,4)

4
(19,0)

30
(50,8)

Total 34 (100,0)
14

(100,0)
4

(100,0)
7

(100,0)
38

(100,0)
21

(100,0)
59

(100,0)

Total geral* 89
(100,0)

33
(100,0)

79
(100,0)

50
(100,0)

168
(100,0)

83
(100,0)

251
(100,0)

Desejo de 
PN Q2 55 (28,6)  19

 (9,9)
75

(39,1)
43

(22,4)
130

(67,7)
62 

(32,3)  192 (100,0)

Desejo de 
PC Q2 34 (57,6)

14
(23,7)

4
(6,8)

7
(11,9)

38
(64,4)

21
(35,6) 59 (100,0)

Total geral* 89
(35,4)

33
(13,1)

79
(31,5)

50
(19,9)

168
(66,9)

83
(33,1) 251 (100,0)

Fonte: os autores (2013).
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Houve uma associação estatisticamente significante, tanto 
para as trajetórias semiplenas, como para as plenas, em relação à 
parturição. E o que se pôde constatar foi que, apesar de haver um 
número um pouco maior de primíparas, o parto normal é mais reali-
zado entre as multíparas. Entre as primíparas, mesmo que seu desejo 
inicial tenha sido pelo parto normal, existiu uma maior frequên-
cia de realização de parto por cesárea. O fato de ter havido parto 
anterior por cesárea também apresentou uma associação estatistica-
mente significante para as trajetórias (CC e CN), o que confirma o 
já descrito na literatura e dito pelo senso comum: “uma vez cesárea, 
sempre cesárea”.

Conclusões

Existe, comprovadamente, ao longo dos últimos anos, um 
declínio das taxas de cesárea nos serviços públicos do Brasil, prove-
nientes dos efeitos das portarias baixadas pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, MS/CEBRAP, 2001; BRASIL, MS, 2000), como forma 
de conter um pouco a epidemia de parto cirúrgico, que cresceu 
assustadoramente nas décadas de 1970 e 80 e só começou a declinar 
em fins da década de 90.

Avaliando as cesáreas deste estudo por serviço, verificou-se 
que tal procedimento é muito mais frequente entre mulheres do 
serviço privado do que entre as do serviço público, representando 
um percentual de 57,1% e de 42,9%, respectivamente. Salienta-se, 
porém, que esse valor, para o serviço público, ainda é muito superior 
ao daquele permitido para hospitais públicos, que admite taxa de 
30,0% e de menor ou igual a 40,0%, quando este é um hospital de 
referência para o estado (FAÚNDES et al., 2004). Para a Organização 
Mundial da Saúde é aceitável uma taxa de cesáreas entre 6% e 16%, 
quando se tem a considerar um conjunto de fatores que possam levar 
a indicar esse procedimento (BRASIL, MS, 2000). 

A ocorrência desse tipo de parto não é definida só pelo 
desejo da mulher, uma vez que elas demonstraram, no decorrer desta 
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pesquisa, um desejo maior pelo parto normal, justificado por consi-
derá-lo mais natural e de recuperação muito mais rápida. 

Ao se apresentar a diferença existente entre o parto desejado 
e o realizado, em relação à paridade, serviço de atendimento, classe 
social e idade, percebe-se com mais clareza a interferência da con-
dição social na decisão do tipo de parto, não sendo esta tomada tão 
somente em relação às razões médicas (DIAS et al., 2008; FREITAS 
et al., 2005). 

Na maioria das vezes, a realização do parto cesáreo se con-
centrou na falta de dilatação, na ocorrência de cesárea anterior e na 
falta de superação da dor. Estes fatos carecem de uma melhor jus-
tificativa: quanto à dilatação, esta pode ser considerada “duvidosa”, 
segundo Faúndes e Silva (1998); a questão da cesárea só ocorre para 
multíparas; e a dor, como justificativa, poderia ter sido amenizada 
com uma analgesia, um procedimento pouco utilizado nos partos 
normais analisados neste estudo.

Como forma de justificar o fato dessas mulheres não terem 
realizado seu desejo inicial, pode-se apontar, na maioria das vezes, as 
razões sociais como os fatores determinantes pela decisão por deter-
minado tipo de parto, principalmente para a realização de uma cesá-
rea, a exemplo daquelas atendidas no serviço privado (DIAS et al., 
2008; CARNIEL et al., 2007), que têm seu parto pago por um plano 
de saúde ou um convênio. Por outro lado, essas mesmas mulheres, 
do serviço privado, sofrem com a frustração da não realização de seu 
desejo pelo parto normal, em decorrência da clara preferência pes-
soal do médico ginecologista-obstetra em agendar um parto cesáreo. 
O inverso ocorre com aquelas atendidas pelo serviço público.

Em torno de 53% das entrevistadas, na aplicação do Q2 – 
entrevista realizada poucos dias antes da ocorrência do parto –, afir-
maram ainda não terem tido conversa alguma com o médico sobre 
o tipo de parto a que elas seriam submetidas. Essa conversa, quando 
aconteceu partindo da iniciativa médica, foi apenas para 20,2% 
delas, concentrando-se um pouco mais entre aquelas provenientes 
do serviço privado (65,0%). 
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A questão referente ao “não saber” o tipo de parto a que, 
provavelmente, será submetida, demonstra o quanto a relação entre 
paciente e médico ainda precisa ser modificada, para tornar a hora 
do parto mais humanizado e com uma maior participação da 
mulher nesse momento ímpar em sua vida. O estudo em análise 
possui um número maior de primíparas, o que intensifica a espera 
por um aconselhamento com relação à preparação ao trabalho de 
parto (PTP), para que estas adquirissem mais confiança no médico e 
para que ele pudesse repassar uma maior segurança. Assim, fazendo-
-as crer que a decisão do parto se dará muito mais por necessidade 
do que por vontade própria, conforme enfocado pelos autores Pires, 
Cecatti e; Faúndes (1999).

É provável que a ausência de esclarecimento sobre o tipo 
de parto seja refletida por essa demanda frustrada de mulheres da 
trajetória de desejo por um parto normal com finalização em cesárea 
(NC), que atingiu um contingente de 43%. Tal decepção foi mais 
expressada entre aquelas do serviço privado. As primíparas justificam 
tal ocorrência referindo-se à conduta médica, pelo entendimento do 
profissional de ter sido “melhor para o bebê”. 

Quanto às mulheres multíparas, estas se expressam com 
conformismo, uma vez que até poderiam se imaginar fazendo uma 
cesárea devido o “parto anterior ter sido cesárea” (50,0%), o que 
não reflete, porém, sua verdadeira vontade, pelo fato dela ter sempre 
expressado o desejo por um parto normal (COSTA et al., 2006). 

Na verdade, não se tem um padrão de resposta para a ocor-
rência do fato, pois este não se repetiu para as mulheres provenientes 
do serviço público, onde existiu um maior contingente na amostra 
(76,5%), as quais percorreram a trajetória normal plena NN, ou seja, 
desejo pelo parto normal no Q2 e no Q3. Por isso, fica difícil afir-
mar que a não concretização do parto normal na trajetória NC acon-
teça, em virtude de haver uma política não muito favorável ao parto 
normal ou mesmo de haver uma tomada de decisão médica. Logo, o 
que se pode constatar é que a falta de uma prática maior e mais efe-
tiva na PTP poderá levar a um a risco significativo da ocorrência de 
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cesáreas, em consideração de fatores como a hora do parto, a falta de 
uma analgesia, uma cicatriz uterina prévia (CECATTI et al., 2000).

As mulheres do estudo também não dispõem de informa-
ção mais completa, apesar de 70,7% terem tido acesso a alguma 
matéria sobre gestação. Tal informação foi proveniente de jornais/
revistas para 65,0%, enquanto 48,0% mencionaram a TV como 
meio de informação. Os demais meios de comunicação – como 
rádio, livros, palestras, vídeos ou outras fontes – não foram informa-
tivos para as entrevistadas, numa média de 88,6%, o que demonstra 
uma necessidade de intervenção. O próprio serviço de saúde deveria 
promover esse tipo de ciclos de palestras, apresentação de vídeos ou 
folhetos explicativos.

Não se pode afirmar, de forma contundente, que exista a 
interferência do parto anterior na trajetória por dado tipo de parto. 
Contudo, é possível dizer que este pode ser um fator que leva a tal 
decisão, especialmente pela cesárea, uma vez que 36,4% das mulhe-
res que se submeteram a esse tipo de parto já haviam sido submetidas 
a uma cesárea anterior.

Para a decisão da realização de uma cesárea, fica clara, con-
tudo, a interferência do profissional obstetra e a pouca interferência 
da paciente ou de alguém mais próximo – como o marido ou a mãe 
–, quando 50,4% das mulheres pesquisadas não participaram dessa 
decisão, o marido foi ouvido em 16,8% e a família em apenas 6,7%.

O percentual de cesáreas realizadas em atendimento a um 
pedido da mulher foi de 16,0%, na amostra investigada. Logo, na 
verdade, quem decide a que tipo de parto a mulher deverá ser sub-
metida é o médico. Esta é uma questão que necessita ser enfrentada 
e debatida, especialmente porque são as primíparas do serviço pri-
vado que mais negam ter pedido para fazer uma cesárea. Tal situ-
ação foi similar àquela encontrada em São Paulo (SOUZA, 2002), 
o que revela a atuação do fator econômico como determinante na 
definição do tipo de parto. 

Esses resultados poderão contribuir para se entender o 
retrato da satisfação das mulheres por terem conseguido realizar o 
parto cesáreo (119), tanto pelo serviço público como pelo privado. O 
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relato de satisfação ou insatisfação mostrou que existe mais insatis-
fação naquelas provenientes do setor privado (71%) do que naquelas 
do SUS (29%).

Com relação à concordância com o procedimento médico, 
foram também as mulheres atendidas pelo serviço privado que 
expressaram maior grau de satisfação (55%). Das 224 mulheres 
que responderam sobre a satisfação com o procedimento de acordo 
com a trajetória percorrida, foi a da trajetória NN – ou seja, desejo 
por parto normal nos dois momentos da pesquisa – que teve 93,3% 
de mulheres satisfeitas, seguida da NC – desejo por parto normal 
com finalização em cesárea – com 66,2%. Porém, foi também neste 
último tipo de trajetória a ocorrência do maior grau de insatisfação 
(19,7%) e de indiferentes (14,1%). 

Apesar da questão da temporalidade na apresentação desta 
análise dos dados do município de Natal, essa é uma questão sempre 
presente no cotidiano das relações médico/paciente e não existe uma 
razão única para a realização da cesárea. Cada grupo de mulheres, 
primípara ou multípara, do serviço público ou privado, têm uma 
razão predominante (justificada pelo médico), o que, na verdade, 
não garante que a cesárea tenha sido feita por uma necessidade 
médica. Nas justificativas apontadas para a realização da cesárea, 
as multíparas do serviço público predominaram com a inadequada 
“posição do bebê”. Para aquelas do serviço privado, foi referida a 
“falta de dilatação”. Entre as primíparas do serviço público, a “pélvis 
estreita” e do privado, a “falta de dilatação” novamente.

Considerações finais

Vale destacar que a cesariana não foi o parto predominante 
em Natal e nem também o mais solicitado. Pelo contrário, o parto 
normal foi o preferido. Portanto, pode-se afirmar que o parto cesáreo 
é realizado muito mais por uma decisão médica e que a paciente, ou 
qualquer familiar, não interfere nessa decisão. Ficou evidente tam-
bém uma maior frustração no desejo pela realização da cesárea em 
mulheres do serviço público, enquanto a frustração pela realização 
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de um parto normal esteve mais presente entre as mulheres do ser-
viço privado. Resultados que mostram um viés socioeconômico na 
realização da cesárea, uma vez que a mesma é facilmente obtida 
quando a paciente tem condições de pagar pelo parto, como é o caso 
daquelas que têm plano de saúde.

Assim, este estudo chama atenção não só para uma maior 
preparação do obstetra na prática do parto normal, mas também 
para a sua consciência ética na decisão pela cesárea, especialmente 
para os que atendem no serviço privado (conveniado ou particular). 
Não pretendemos, porém, invadir o poder de decisão frente às evi-
dências médicas, por si só, incontestáveis. Desejamos contribuir para 
o estabelecimento de políticas públicas mais efetivas na melhoria do 
bem-estar e da saúde reprodutiva de modo a tornar a decisão pelo 
tipo de parto um procedimento mais compartilhado e melhor orien-
tado, independente do serviço de atendimento buscado pela mulher.
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Introdução

O número de nascimentos no estado do Rio Grande do 
Norte tem oscilado em torno de 50 mil crianças em anos recen-
tes, sendo que destas, aproximadamente uma em cada 34 crian-
ças faleceu antes de completar um ano de idade (RIPSA, 2009). 
Aproximadamente ¾ da taxa de mortalidade infantil é uma con-
sequência de nascimentos de crianças com baixo peso (PUFFER et 
al., 1987; LEAL et al., 2005). O baixo peso, como definido pela 
Organização Mundial da Saúde, é quando a criança apresenta 
menos de 2500 gramas ao nascer. Essa ocorrência é associada a 
diversos fatores, entre os quais, itens de natureza biológica, obstétri-
cos, sociais e demográficas (KRAMER, 1987; WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 1980).

Como afirmam Mariotoni e Barros (2000, p. 71), “o peso 
ao nascer é forte preditor de morbidade e mortalidade infantil”, o 
que significa dizer que a redução da incidência de crianças recém-
nascidas com peso abaixo do normal poderia contribuir para a 
diminuição das taxas de mortalidade infantil. Em Campinas-SP, 
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estes autores evidenciaram que entre os óbitos hospitalares, os recém-
nascidos com baixo peso responderam por 69% dos óbitos em 1975, 
chegando a um valor superior a 82% em 1996.

Diante da forte correlação entre o baixo peso ao nascer e 
a mortalidade infantil, Silveira e Santos (2004) acreditam em uma 
relação de causalidade entre ambas as variáveis, em que o peso ao 
nascer pode ser considerado como o principal determinante da 
morte. Ainda de acordo com tais autores, os estudos da variável peso 
ao nascer são contributivos, na medida em que a informação do peso 
do recém-nascido é facilmente mensurável, além de ser uma medida 
confiável e disponível nos registros de nascimentos.

Lima (2010) estudou as chances de ocorrência da mortali-
dade infantil por idade materna, considerando as evidências contras-
tantes dos trabalhos desenvolvidos nessa temática. De acordo com 
a revisão da autora, os resultados de alguns trabalhos apontam a 
imaturidade biológica das mães adolescentes e suas condições socio-
econômicas desfavoráveis como fatores que aumentam as chances de 
ocorrência da mortalidade infantil. Contudo, também existem estu-
dos que defendem a nulidade do efeito da jovem idade sobre as chan-
ces de mortalidade infantil. No outro extremo está a maternidade 
em idades avançadas, que também pode estar associada ao aumento 
das chances do óbito infantil devido às condições biológicas, des-
considerando os avanços no campo da medicina. Por outro lado, a 
postergação da maternidade está associada às melhores condições 
socioeconômicas, que reduzem o efeito das comorbidades maternas 
comuns às idades acima de 35 anos, o que pode atuar como um fator 
protetor. Outros estudos afirmam ainda que a maternidade tardia 
pode não exercer qualquer efeito sobre a ocorrência da mortalidade 
infantil.

Kramer (1987), em extensa revisão da literatura, enumera 
os fatores de risco para o baixo peso de nascimento mais citados 
e os categoriza em faixas que, muitas vezes, se relacionam e se 
superpõem, como: fatores genéticos e constitucionais (raça e sexo 
do recém-nascido, altura e peso materno e paterno, ganho de peso 
materno, hemodinâmica materna); obstétricos (parturição, intervalo 
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intergenésico, atividade sexual, crescimento intrauterino, abor-
tos, perdas prévias, infertilidade); relacionados à atenção pré-natal 
(número e qualidade das consultas pré-natal, época da primeira con-
sulta); nutricionais (ganho de peso, ingestão de nutricional, gasto de 
energia); morbidade materna (doenças e mortalidade geral, malária, 
infecções no trato genito-urinário); fatores relacionados à exposição 
tóxica (tabagismo, consumo de álcool, café, narcóticos); e fatores 
demográficos e psicossociais (idade, escolaridade, ocupação, estado 
civil e fatores psicológicos maternos).

Assim, diante da importância da idade materna para ocor-
rência do baixo peso do recém-nascido e para a mortalidade infantil, 
o presente estudo tem como objetivo analisar os diferenciais do peso 
ao nascer, estratificando por faixa etária materna (10 a 19 anos, 20 a 
34 anos, 35 anos ou mais), identificando o efeito de algumas carac-
terísticas biológicas, sociodemográficas e de assistência ao pré-natal 
e ao parto no peso dos recém-nascidos de mães residentes no Rio 
Grande do Norte, no ano de 2008. Esta análise baseia-se na estru-
tura referencial teórica sugerida por Kramer (1987) e considera os 
dados disponibilizados pelo Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos (SINASC).

Como instrumento metodológico, optou-se pelo modelo 
de análise de regressão linear múltipla que permite identificar, den-
tre os fatores considerados, os que se associam à condição do peso da 
criança no momento em que se deu o nascimento, identificando os 
fatores que melhor explicam ocorrência desse evento.

Material e métodos

Dados

No Brasil, até início dos anos 1990, praticamente inexis-
tiam estatísticas confiáveis sobre nascimentos de baixo para traçar 
um panorama de sua ocorrência no país e identificar os fatores de 
risco associados ao mesmo. Com a implantação do SINASC, a par-
tir de 1990, têm-se, pela primeira vez, não só informações sobre nas-
cimentos ocorridos no período, mas também informações sobre a 
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mãe, as características do parto e da gravidez, assim como dados 
sobre o recém-nascido, permitindo, portanto, obter um panorama 
epidemiológico mais detalhado e espacialmente desagregado.

Dessa forma, o SINASC é uma importante fonte de infor-
mação que possibilita monitorar diversas variáveis relacionadas à 
mãe, ao parto e ao recém-nascido, o que permite evidenciar questões 
importantes relacionadas aos mesmos e subsidiar ações no intuito 
melhorar a atenção à saúde da população, além de possibilitar a 
mensuração de indicadores de qualidade em saúde e para a formu-
lação de políticas de assistência ao recém-nascido (BRASIL, 2002; 
FRIAS et al., 2007).

O presente estudo foi realizado tomando como fonte infor-
macional os dados oriundos do SINASC referente à coorte de nas-
cidos vivos de mães residentes no estado do Rio Grande do Norte 
em 2008. O banco de dados original era composto de 50.707 noti-
ficações e após a triagem dos dados específicos de residência no Rio 
Grande do Norte, o banco de dados utilizado para análise contava 
com 49.976 nascidos vivos.

Os dados do SINASC foram disponibilizados pela 
Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP-RN) e são baseados 
na Declaração de Nascido Vivo (DNV), documento emitido pelo 
Ministério da Saúde e padronizado para todo o Brasil, cuja emissão 
é obrigatória no serviço de saúde onde ocorreu o parto (BRASIL, 
2002).

Variáveis

Como se pretende neste estudo identificar os diferenciais 
no peso entre os recém-nascidos, visando determinar a importân-
cia dos atributos pessoais das mães e das características que cercam 
o nascimento, utilizou-se no modelo de regressão a variável depen-
dente “peso ao nascer”, mantendo a variável numérica contínua do 
peso medido em gramas do recém-nascido, e a faixa etária da mãe 
como módulo de controle. 
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O arcabouço teórico que norteia a construção desta pes-
quisa assenta-se sobre a estrutura referencial proposta de Kramer 
(1987). Obedecendo tal referencial, buscou-se neste trabalho preser-
var o mais completamente possível o quadro de referência estabele-
cido pelo autor, adaptando-o, quando necessário, à disponibilidade 
das bases de dados utilizada, o SINASC. Assim, seguintes variáveis 
independentes foram selecionadas:

Fatores genéticos:

-
culino (0) e feminino (1). É necessária como variável de controle, 
uma vez que os nascidos vivos femininos nascem menos pesados 
do que os masculinos (BRASIL, 2002).

em negros e pardos (1), e outros (0), uma vez que a população 
negra/parda vivencia mais situações de exclusão, marginalidade 
e/ou discriminação socioeconômica, o que os coloca em posição 
de maior vulnerabilidade frente a uma série de agravos à saúde 
(CUNHA, 2002).

Fatores demográficos e psicossociais:

nascer e as características em estudo, as observações foram estra-
tificadas pela faixa etária da mãe, categorizada em três amplitu-
des: de 10 a 19 anos, que corresponde às mães adolescentes; de 20 
a 34 anos, representando as mães jovens; e acima de 35 anos, as 
mães maduras (ARAÚJO; SANT’ANA, 2003).

de indivíduos analfabetos e com baixa escolaridade, é importante 
a análise da relação entre o peso e a escolaridade da mãe (DINIZ 
et al., 2007). Neste estudo, optou-se por dividir o banco em dois 
estratos: baixa escolaridade (0), abrangendo as mães com até 7 
anos de estudo, e alta escolaridade (1), que incluiu aquelas com 8 
anos ou mais de estudo.
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solteira, casada e separada/viúva.

Fatores obstétricos:

arturição: Mensura o número de filhos que a mãe já teve ante-
riormente. Machado (2002) diz que, na ausência de informação 
sobre o intervalo entre partos, a parturição pode servir também 
como uma aproximação do efeito do intervalo entre nascimen-
tos. Utilizou-se a variável como discreta e agrupada nas seguintes 
categorias: parturição nenhuma (0) e parturição um ou mais (1).

as informações sobre natimorto e abortos anteriores e construiu 
uma variável denominada “perdas prévias”, a qual considera, con-
juntamente, as perdas anteriores sofridas pela mãe, seja ela aborto 
ou nascido morto. Neste trabalho, esta variável foi categorizada 
da seguinte forma: nenhuma perda prévia (0) e uma ou mais de 
uma perda prévia (1).

(1).

mal quando o nascimento se dá no período entre 37 e 42 semanas 
completas de amenorreia (recém-nascidos a termo). Se for inferior 
a 37 semanas completas, os recém-nascidos são considerados 
prematuros. Se for igual ou superior a 42 semanas completas, 
o recém-nascido é chamado de pós-termo (BRASIL, 2002). 
Neste trabalho, as semanas de gestação foram categorizadas em 
duas faixas: abaixo de 37 semanas (1) e acima de 37 semanas de 
gestação (0).

dupla ou mais (1).

Cuidados no pré-natal:

et al. (2004), 
o cuidado pré-natal compreende um conjunto de atividades 
durante a gravidez que requerem tempo e outros investimentos 
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tanto por parte da mãe como por parte de profissionais e organi-
zações. O crescente aumento da disponibilidade e utilização do 
cuidado pré-natal vem sendo associado ao bem-estar da criança e 
da mãe e à consequente redução de resultados perinatais adversos. 
Neste trabalho, o número de visitas pré-natal foi categorizado da 
seguinte forma: até 6 visitas (1) e 7 visitas ou mais (0).

Metodologia

Análise de regressão múltipla

O objetivo deste estudo é analisar a relação de diversas vari-
áveis independentes com a variável peso ao nascer, sendo a regressão 
linear múltipla a opção mais adequada de análise, uma vez que a 
variável resposta é numérica contínua (HOSMER; LEMESHOW, 
2000). A seleção das variáveis pode vir a prescindir de significân-
cia estatística, uma vez que se buscam fatores que se associam com 
a variável dependente, objetivando assim elaborar um modelo que 
represente mais adequadamente a variável resposta. Quanto mais 
variáveis independentes, maior a dependência dos dados observados 
(HOSMER; LEMESHOW, 2000).

Na análise da regressão linear múltipla, realiza-se o diag-
nóstico dos resíduos e a análise gráfica das covariáveis. Os resíduos 
representam a parte do modelo não explicada pela regressão, e sua 
análise deve ser criteriosa, pois o diagnóstico da variável depen-
dente é feito com base nas informações residuais. Sendo adequado 
o modelo, os resíduos refletem as propriedades teorizadas para o 
erro, que são: distribuição normal, média zero, variância constante 
e correlação entre erros de duas observações quaisquer igual a zero. 
Havendo incoerência em alguma das propriedades, utilizamos pro-
cedimentos estatísticos de ajustes, para obter um modelo apropriado 
para o estudo (DRAPER; SMITH, 1998).

A função de regressão múltipla é dada pelo seguinte modelo: 
 

εββββ +++++=
∧

nnxxxy ...22110
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A condição inicial, como na regressão linear simples, é des-
crita por:

Em que xi é a variável independente, a0 e a1 são os coefi-
cientes e  é o erro, isto é, a variabilidade em Y não explicada pela 
relação linear. A variável que, em seguida, mais reduz a variabilidade 
do erro é adicionada em sequência, de modo que:

 

Sendo a0, a1 e a2 calculados, e            .

Para as análises estatísticas, utilizou-se o programa estatís-
tico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 17.0 e o 
Tabwin 1.0 do Ministério da Saúde para tabulações.

Resultados

De acordo com a literatura, é coerente estratificar os dados 
de acordo com a idade da mãe, uma vez que a incidência de baixo 
peso ao nascer de recém-nascidos varia com a idade dessa. Assim, 
com o objetivo de verificar se de fato a idade da mãe pode ser um 
fator importante no peso dos recém-nascidos, analisamos, por meio 
do gráfico Box-plot, a relação do peso ao nascer dos nascidos vivos 
do RN, no ano de 2008, com os três grupos etários para a idade das 
mães (10 a 19 anos, 20 a 34 anos e 35 anos ou mais).

110 ε++= xaaY

 
2210 ε+++= xaxaaY

2ε < 1ε  
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Figura 1 – Box-plots entre o peso ao nascer e faixa etária materna no Rio 
Grande do Norte, 2008

Fonte: SINASC/SUVIGE/CPS/SESAP-RN (2008).

De acordo com a Figura 1, observa-se que as mães ado-
lescentes (de 10 a 19 anos) apresentam uma distribuição de peso ao 
nascer de seus filhos concentrada em valores menores quando com-
paradas aos demais grupos etários. Ao passo que as mulheres com 35 
anos ou mais apresentam uma maior variabilidade no peso ao nascer 
dos filhos. Estes fatos são corroborados pela literatura (KRAMER, 
1987). Assim, para verificar a relação entre o peso ao nascer e as 
demais covariáveis deste estudo, manteve-se a estratificação base-
ada na faixa etária materna, e todas as análises subsequentes foram 
realizadas para cada estrato da faixa etária (mães adolescentes, mães 
jovens e mães maduras).

Para verificar a relação entre duas variáveis é necessário, 
inicialmente, analisar de forma descritiva o comportamento con-
junto de ambas. Neste estudo, a variável dependente (peso ao nascer) 
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é uma variável numérica e contínua e as variáveis independentes são 
todas categóricas. Logo, a análise descritiva foi realizada por meio 
da investigação gráfica, utilizando Box-plots, de forma a observar o 
comportamento da variável resposta em relação à variação de cada 
uma das variáveis explicativas. 

Figura 2 – Box-plots das covariáveis do estudo estratificados pela faixa etária 
materna no Rio Grande do Norte, 2008
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Com base nas informações obtidas a partir da Figura 2, 
observamos que as variáveis independentes estudadas possuem rela-
ção com o peso ao nascer dos recém-nascidos, bem como verificamos 
que os três estratos se diferenciam no relacionamento destas variá-
veis com o peso ao nascer. As maiores diferenças estão nas seguintes 
variáveis: sexo do recém-nascido, estado civil da mãe, parturição, 
semanas de gestação e tipo de gravidez. O relacionamento é menos 
evidente, porém não totalmente inexistente, nas variáveis raça/cor do 
recém-nascido, escolaridade da mãe, perdas prévias e tipo de parto. 

Este comportamento sugere que o efeito de algumas carac-
terísticas, sugeridas por Kramer (1987), que são as variáveis genéti-
cas maternas e do bebê, fatores sociodemográficos, obstétricos e de 
assistência pré-natal e ao parto são diferentes para cada faixa etária 
da mãe considerada no estudo. 

Com o objetivo de avaliar quais variáveis influenciam 
no peso ao nascer das crianças nascidas no Rio Grande do Norte 

Fonte: SINASC/SUVIGE/CPS/SESAP-RN (2008).
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em 2008, realizou-se uma regressão linear múltipla, cuja variável 
dependente é a variável peso ao nascer. Neste trabalho foi utilizado 
o processo de regressão linear múltipla “Stepwise Foward”, que está 
baseado no princípio de que as variáveis preditoras devem ser adi-
cionadas uma a uma ao modelo até que não haja mais variáveis a 
inserir, e serão excluídas as não significativas, e mantidas as variáveis 
significativas. O processo consiste em escolher a primeira covariá-
vel, verificar a significância dos coeficientes a partir da estatística t 
(valor de p inferior a 0,05) e a significância do modelo a partir da 
estatística F (valor de p<0,05). Avalia-se em seguida o Coeficiente 
de Determinação Múltipla (R2) Ajustado, que mede a proporção da 
variação do item dependente explicado pela regressão ajustado pelo 
número de covariáveis incluídas no modelo, permitindo assim, veri-
ficar se a redução no quadrado médio do resíduo compensa ou não a 
perda de graus de liberdade. Cabe ressaltar que o objetivo do estudo 
é verificar o efeito ou a relação entre variáveis explicativas e a variável 
resposta, por isso, o R2 pode assumir um valor baixo. Entretanto, 
quando o objetivo é utilizar as variáveis explicativas para estimar ou 
predizer a variável resposta, o R2 necessita ser alto. 

Pela complexidade de se elaborar modelos de regressão 
linear múltipla, utilizou-se, no auxílio da elaboração do modelo e 
a análise de significância, os softwares Statistica 7 e SPSS 17, ado-
tando-se um nível de significância de 5% para todos os testes. 

Para realizar o processo de regressão linear múltipla 
“Stepwise Foward” é necessário selecionar as variáveis independen-
tes que possivelmente poderão fazer parte dos modelos de regressão. 
Essa seleção foi feita de acordo com o resultado do teste de t-student, 
que verifica a magnitude da associação entre a variável resposta, peso 
ao nascer, e cada uma das variáveis independentes, descritas ante-
riormente. Esse procedimento foi realizado para cada uma das faixas 
etárias maternas consideradas no estudo.

Após a definição do modelo final, foi necessário analisar 
os resíduos de forma criteriosa, uma vez que essa análise permite 
diagnosticar o ajuste da variável resposta. Se o modelo ajustado for 
estatisticamente significante, mas o resíduo não seguir as suposições 
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necessárias, ele pode não ser adequado. Na avaliação dos resíduos 
preocupou-se em verificar se as seguintes propriedades eram váli-
das: os resíduos devem seguir uma distribuição normal, precisam ter 
média igual a zero e variância constante (homocedasticidade), e não 
deve ter a presença de observações divergentes. 

Mães de 10 a 19 anos

Para os grupos etários de mães, foi realizado o levanta-
mento de quais variáveis seriam significativas, utilizando o teste T, 
conforme Tabela 1. Com base nos valores de p-valor, foram selecio-
nadas as variáveis significativas para esse grupo etário, incluindo-
-se as que possuíam p-valor<0,05. Assim, as variáveis estado civil 
separada/viúva e raça/cor não foram significativas e, por isso, foram 
excluídas do processo. Como estamos considerando as mães de 10 
a 19 anos, é esperado que a variável estado civil separada/viúva não 
tenha significância porque poucas mulheres nessa idade já vivencia-
ram o eventos divórcio ou viúves.

Em um primeiro momento, o modelo das mães adolescen-
tes incorporou as seguintes covariáveis, nesta sequência:

Peso ao nascer = semanas de gestação + tipo de gravidez + sexo do 
recém-nascido + consultas pré-natal + parturição + escolaridade 

da mãe + tipo de parto

Tabela 1 – Resultados do teste T para variáveis independentes do estrato de 
mães de 10 a 19 anos. Rio Grande do Norte, 2008

Variável Teste T p-valor

Fatores genéticos:
Sexo do recém-nascido 10,828 0,000
Raça/cor do recém-nascido 0,830 0,406
Fatores demográficos e psicossociais
Anos de estudo da mãe 2,176 0,030
Estado civil separada/viúva -1,125 0,261
Estado civil casada -3,346 0,001
Estado civil solteira 2,906 0,004
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Fatores obstétricos
Parturição -6.252 0,000
Perdas prévias 2,525 0,012
Tipo de parto -8,176 0,000
Semanas de gestação 54,822 0,000
Tipo de gravidez 19,041 0,000
Cuidados no pré-natal:
Número de visitas pré-natal 11,773 0,000

Fonte: SINASC/SUVIGE/CPS/SESAP-RN (2008).

No entanto, ao analisarmos os resíduos desse modelo per-
cebemos algumas violações das propriedades que os mesmos devem 
assumir. Na tentativa de alcançar tais propriedades, optou-se por 
transformações logarítmicas na variável resposta, o que apresentou 
melhores resultados com relação aos resíduos, uma vez que disper-
sou mais a nuvem no gráfico do resíduo pelo predito. Nove modelos 
foram construídos até encontrar o modelo final, e os resultados dos 
coeficientes modificaram-se, uma vez que as variáveis escolaridade 
da mãe e “Tipo de parto” perderam sua significância.

Assim, os resultados do modelo final são apresentados na 
Tabela 2.

De acordo com o discutido, como o objetivo do estudo em 
questão é verificar quais covariáveis influenciam o peso ao nascer, o 
valor do coeficiente de determinação não necessita ser elevado. Logo, 
o valor encontrado para o R2 ajustado igual a 0,286 é satisfatório 
para os nossos propósitos, pois não nos propomos a predizer o peso 
ao nascer. Por esta mesma razão, não é interessante neste momento 
interpretar o valor de cada coeficiente isoladamente, e sim verificar 
informação da significância de cada covariável no peso ao nascer e a 
sua relação com o peso ao nascer. Ou seja, a principal interpretação 
dos coeficientes não é o número, mas sim a sua relação, positiva ou 
negativa, com a variável resposta.

De acordo com as análises efetuadas, pode-se concluir 
que, para o estrato das mães adolescentes (entre 10 e 19 anos), o 
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casamento e o fato de já possuir algum filho se relacionam de forma 
positiva com o peso ao nascer do recém-nascido. Assim, pode-se 
inferir que a estabilidade da relação pode ser considerada como um 
fator protetor para os recém-nascidos. Além disso, as mães adoles-
centes que já possuem algum filho apresentam-se menos vulneráveis 
para a próxima gravidez, o que influencia positivamente o peso ao 
nascer do próximo filho. 

As variáveis que influenciam negativamente o peso ao nas-
cer nesta faixa etária são as semanas de gestação, quando abaixo de 
36 semanas, a gravidez gemelar ou maior, o baixo número de con-
sultas pré-natal, e a fragilidade do sexo feminino.

Estes resultados são bastante coerentes com a literatura, na 
medida em que evidencia que um maior número de consultas e uma 
gestação a termo têm um papel protetor sobre o peso ao nascer, ao 
passo que um menor tempo de gestação, gravidez gemelar ou maior, 
e o sexo feminino do bebê influencia negativamente o peso ao nas-
cer dos filhos de mulheres adolescentes. Cabe ressaltar que os nas-
cidos vivos femininos nascem menos pesados do que os masculinos 
(BEIGUELMAN, 2001).

Portanto, para as mães adolescentes, verifica-se que os fato-
res genéticos, demográficos, psicossociais, obstétricos e cuidados no 
pré-natal influenciam no peso ao nascer dos seus filhos. 

Mães entre 20 e 34 anos

Para estes grupos etários de mães, foi realizado o levanta-
mento de quais variáveis seriam significativas, utilizando o teste T, 
conforme Tabela 3:
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Tabela 3 – Resultados do teste T para variáveis independentes do estrato de 
mães de 20 a 34 anos. Rio Grande do Norte, 2008

Variável Teste T p-valor

Fatores genéticos:
Sexo do recém-nascido 17,487 0,000
Raça/cor do recém-nascido -0,445 0,656
Fatores demográficos e psicossociais:
Anos de estudo da mãe -4,301 0,000
Estado civil separada/viúva 1,942 0,052
Estado civil casada -1,113 0,266
Estado civil solteira 1,025 0,305
Fatores obstétricos:
Parturição -17,397 0,000
Perdas prévias 3,720 0,000
Tipo de parto -3,792 0,000
Semanas de gestação 91,484 0,000
Tipo de gravidez 39,499 0,000

Cuidados no pré-natal:

Número de visitas pré-natal 10,470 0,000
Fonte dos dados básicos: SINASC (2008).

No estrato das mães jovens adultas, entre 20 e 34 anos, o 
processo analítico da regressão foi similar ao primeiro estrato. De 
acordo com a Tabela 3, verificamos que as variáveis “estado civil” 
e “raça/cor” não foram significativas e, por isso, foram excluídas do 
processo. Também foram construídos nove modelos, e, no modelo 
final, as variáveis tipo de parto vaginal e escolaridade da mãe foram 
suprimidas por insignificância. Assim, o primeiro modelo final das 
mães jovens possui a expressão seguinte: 

Peso ao nascer = semana de gestação + tipo de gravidez + sexo do recém-
nascido + parturição + perdas prévias + consultas pré-natal
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Na análise dos resíduos, verificou-se que o modelo esco-
lhido para o estrato das mães jovens, apresenta problemas similares 
ao estrato anterior. Assim, a exemplo do primeiro estrato, optou-se 
por realizar a transformação logarítmica da variável dependente peso 
ao nascer.  Após a transformação, percebe-se a melhoria gráfica 
na análise, com uma melhor dispersão do gráfico do resíduo x pre-
dito, e os testes de homogeneidade acusaram que a variância perma-
neceu constante. Assim, os resultados do modelo final para o estrato 
das mães jovens é demonstrado na Tabela 4. 

O exemplo do primeiro estrato, o valor do R2 ajustado, 
igual a 0, 3029, é suficiente para nossos propósitos, de indicar a rela-
ção entre as covariáveis e a variável dependente.

De acordo com as análises realizadas, percebe-se que há 
associação positiva entre o peso ao nascer e o tipo de parto cesáreo, 
e também com a parturição.

Para este estrato das mães, a gestação abaixo de 36 semanas, 
o tipo de gravidez, quando múltipla, as perdas prévias existentes e o 
acompanhamento pré-natal insuficiente, relacionam-se de maneira 
inversa ao peso ao nascer. Percebe-se também o efeito negativo do 
sexo feminino do bebê.

Nota-se que os resultados evidenciam que os fatores socio-
demográficos não interferem no peso ao nascer do recém-nascido, 
tendo os fatores obstétricos e de cuidados no pré-natal pesos maio-
res, bem como o fator genético como o sexo do bebê.
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Mães de 35 anos e mais

Assim como nos grupos etários anteriores, para este grupo 
foi realizada previamente o levantamento de quais variáveis seriam 
significativas, utilizando o teste T, conforme tabela abaixo:

Tabela 5 – Resultados do teste T para variáveis independentes do estrato de 
mães de 35 anos e mais. Rio Grande do Norte, 2008

Variável Teste T p-valor

Fatores genéticos:
Sexo do recém-nascido 6.673 0,000
Raça/cor do recém-nascido -1,689 0,091
Fatores demográficos e psicossociais:
Anos de estudo da mãe: 0,062 0,951
Estado civil separada/viúva -0,426 0,670
Estado civil casada -0,011 0,991
Estado civil solteira 0,783 0,434
Fatores obstétricos:
Parturição -6,807 0,000
Perdas prévias -0,652 0,515
Tipo de parto -0,393 0,695
Semanas de gestação 38,668 0,000
Tipo de gravidez 17,884 0,000
Cuidados no pré-natal:
Número de visitas pré-natal 1,511 0,131
Fonte dos dados básicos: SINASC (2008).

Para o estrato das mães maduras (acima de 35 anos), a 
regressão analítica apontou uma menor quantidade de variáveis asso-
ciadas ao peso ao nascer. De acordo com a Tabela 5, pode-se verificar 
que somente as variáveis semanas de gestação, tipo de gravidez múl-
tipla, sexo do recém-nascido e parturição podem ser consideradas 
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como explicativas, sendo as demais excluídas do processo. Assim, o 
modelo inicial das mães maduras incorporou as seguintes covariá-
veis, nesta sequência.

Peso ao nascer = semanas de gestação + tipo de gravidez + sexo do 
recém-nascido + parturição

O modelo apresenta as mesmas violações nas propriedades 
dos resíduos que os modelos anteriores apresentaram. Assim, opta-
mos por transformar a variável dependente peso logaritmicamente, 
para melhor analisar as dependências entre as variáveis. Após a trans-
formação, a dispersão do gráfico do resíduo x predito melhorou, e 
os testes de homogeneidade acusaram que a variância permaneceu 
constante. Assim, a Tabela 6 apresenta os resultados do modelo final 
para o estrato das mães maduras.

Destaca-se que o valor do R2 ajustado igual a 0, 3828, 
é suficiente para indicar a relação entre as covariáveis e a variável 
dependente.

Neste estrato, nota-se a associação direta com a parturição, 
indicando uma experiência prévia com filhos tidos anteriormente, 
como positiva para o peso ao nascer do bebê. Esse resultado é bas-
tante coerente com a literatura, que afirma que a parturição para 
mulher multípara é um fator protetor para as futuras gestações. 
Além disso, importante ressaltar que as mulheres com 35 anos ou 
mais apresentam dificuldades para engravidar, devido à redução do 
seu potencial reprodutivo que cai naturalmente com a idade (BRAZ; 
SCHRAMM, 2005), principalmente após os 30 anos e de forma 
mais intensa após os 40 anos (PASQUAL-OTTO, et al., 2008).

As associações inversas ficaram com as variáveis semanas 
de gestação, tipo de gravidez e sexo feminino. É interessante notar 
que, para este estrato, excetuando-se a variável genética do sexo, com 
os bebês do sexo masculino tendo sempre um peso melhor que os 
do sexo feminino, todas as variáveis importantes são da classifica-
ção obstétrica que, em grande parte, independem do controle da 
mãe. Portanto, os resultados sugerem que o peso ao nascer dos filhos 
de mães com mais de 35 anos não sofrem influência das variáveis 
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sociodemográficas e variáveis de cuidado pré-natal, na medida em 
que essas mulheres apresentam condições socioeconômicas favoráveis 
e buscam atendimentos pré-natal e obstétrico adequados (SENESI et 
al., 2004; KRISTENSEN et al., 2007).

Conclusões

O objetivo deste trabalho foi verificar, ao estratificar por 
faixa etária materna, o efeito de algumas características genéticas, 
demográficas e psicossociais, obstétricas e de cuidados no pré-natal 
em relação ao peso dos recém-nascidos de mães residentes no Rio 
Grande do Norte, no ano de 2008. 

Os resultados sugerem que algumas das variáveis apresen-
tam um comportamento diferente quando se estratifica os recém-
nascidos pela faixa etária materna. Em relação aos fatores genéticos, 
a raça/cor do recém-nascido não teve significância em nenhum 
dos grupos etários, sendo desconsiderada como fator relevante. Já 
a variável sexo do recém-nascido teve uma significância em todos 
os três estratos, evidenciando o efeito negativo do sexo feminino no 
peso ao nascer.

Quanto aos fatores demográficos e psicossociais, o estado 
civil foi a variável relevante somente no grupo etário de mães ado-
lescentes, quando casadas, o que pode denotar o cuidado da família 
em relação à qualidade do pré-natal e consequente peso ao nascer.

Os fatores obstétricos foram os mais substanciais nos rela-
cionamentos, sendo que a parturição, em se referindo às mães (em 
todas as idades, vale salientar) que já haviam tido um ou mais filhos, 
mostrou-se um item protetor para o peso ao nascer. Já as perdas 
prévias se mostraram significativas somente para o estrato de mães 
jovens, em mães que perderam previamente um ou mais filhos, a 
associação mostrou-se negativa, ou seja, na existência de perdas pré-
vias, mais baixo deve ser o peso do bebê. Nesta mesma faixa etária, 
o tipo de parto se mostrou um fator protetor, quando cesáreo. 

Ainda abordando os fatores obstétricos, a associação mais 
significativa que encontramos, em todos os estratos, foi com as 
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semanas de gestação, em que o aumento da idade gestacional gera 
um crescimento no peso ao nascer. Essa relação evidência a impor-
tância da maturação do recém-nascido para que o mesmo possa 
desenvolver a contento o crescimento intrauterino. O tipo de gra-
videz também apresentou efeito significativo nos três grupos estu-
dados, com a gravidez múltipla impactando negativamente sobre o 
peso ao nascer.

Nos fatores relacionados aos cuidados no pré-natal, a 
quantidade de consultas está diretamente ligada ao peso ao nascer, 
principalmente no estrato das mães adolescentes, que, sem a forma-
ção estrutural física madura, necessitam de acompanhamento mais 
rigoroso a fim de manter a saúde do recém-nascido. Esta variável 
somente não foi significativa no estrato das mães maduras, com 35 
anos ou mais, porque a maioria delas busca atendimentos pré-natal 
e obstétrico adequados durante toda a gravidez. Ainda para faixa 
etária de mães maduras, as variáveis que se associaram com o peso 
ao nascer são obstétricas e genéticas, provavelmente em virtude das 
mulheres nesse grupo etário cuidam da sua gestação, por apresenta-
rem condições socioeconômicas favoráveis. Ou seja, o peso ao nas-
cer denotaria uma relação com condições genéticas e/ou biológicas 
maternas preexistentes. 

Nota-se, pelas tabelas de teste de significância dos coefi-
cientes, que a quantidade de variáveis associadas a cada faixa etá-
ria difere de estrato para estrato, principalmente para o estrato das 
mulheres maduras, em que apenas quatro variáveis explicam o peso 
ao nascer dos recém-nascidos. Esse resultado sugere que, para o Rio 
Grande do Norte, em 2008, existe uma heterogeneidade significativa 
na quantidade de fatores que influenciam o peso do recém-nascido. 
As oscilações do peso ao nascer são menores nas mães adolescen-
tes e maiores nas maduras, e as variáveis mais significativas para 
as mães adolescentes, pertenciam aos fatores genéticos, demográfi-
cos e psicossociais, obstétricos e de cuidados no pré-natal, fatos que 
podem ser minimizados ou até contornados com um bom acompa-
nhamento da gestação, demonstrando o papel protetor do pré-natal 
na saúde dos bebês. As variáveis mais significativas para as mães 
maduras dizem respeito somente aos fatores biológicos.
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Portanto, pode-se concluir que os resultados deste trabalho 
corroboram a bibliografia na área, no que tange a variação do peso 
ao nascer por faixa etária materna, ou seja, para as mães residentes 
do Rio Grande do Norte, consultadas em 2008, a idade da mãe tem 
relação direta com o peso ao nascer dos recém-nascidos e cada grupo 
etário materno apresenta suas especificidades e vulnerabilidades.
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Introdução

A adolescência compreende a faixa etária de 10 a 19 
anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e corres-
ponde a uma fase de mudanças físicas e psicossociais que marcam 
a passagem da infância para a idade adulta (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2007; 2011). Normalmente, é nesse período 
que a maioria dos indivíduos começa a explorar a sua sexualidade 
e tem as suas primeiras relações sexuais (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2006).

As gestantes adolescentes são responsáveis por cerca de 15 
milhões de nascimentos anualmente, um quinto de todos os nasci-
mentos no mundo (SANTOS, 2008). Por questões socioeconômicas 
e de saúde materno-fetal, a gravidez na adolescência é considerada 
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um problema de saúde pública em vários países, sendo também 
motivo de preocupação entre os países desenvolvidos (IMAMURA, 
2007; SABROZA, 2011; FLORIAN, 2010; OMAR, 2010). E a situ-
ação é mais preocupante nas adolescentes mais pobres, que apresen-
tam uma fecundidade dez vezes maior do que as jovens com melhor 
nível socioeconômico (CARNIEL, 2006).

No Brasil, a fecundidade das adolescentes também 
aumenta desde os anos 1970, enquanto há uma queda entre as 
adultas (AMORIM, 2009). De acordo com a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (MS, 2009), confir-
mou-se essa tendência ao rejuvenescimento do padrão reprodutivo. A 
fecundidade das adolescentes tardias (15 a 19 anos), que era de 17% 
em 1996, passou a representar 23%. Em 2006, 33% das mulheres 
até os 15 anos de idade já haviam tido relações sexuais (MS, 2009).

A gravidez na adolescência tem expressiva associação com 
a condição de vulnerabilidade social, com o baixo grau de instrução 
e com a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, bem como com 
o baixo poder de autonomia de adolescentes do sexo feminino nas 
relações sociais vigentes, sobretudo as das classes pobres e negras 
(MS, 2006). Por essa razão, o nível de fecundidade das adolescentes 
é um indicador de desenvolvimento do país (MOLINA, 2010). 

Além disso, vários estudos sugerem um aumento da frequ-
ência de complicações maternas e perinatais nas adolescentes, como 
síndromes hipertensivas, anemia, desproporção céfalo-pélvica, pre-
maturidade, baixo peso ao nascer, crescimento intrauterino restrito, 
anemia, sofrimento fetal agudo, parto de cesáreo, morte materna e 
perinatal (MAGALHÃES, 2006; SANTOS, MARTINS e SOUSA, 
2008; CARNIEL, 2006).

As complicações obstétricas são uma das principais causas 
de morte materna, sendo duas vezes maior nas adolescentes com 15 
a 19 anos e cinco vezes maior nas adolescentes com menos de 15 
anos, se comparadas às adultas com mais de 20 anos (SANTOS et 
al., 2009). 

Contudo, a literatura é bastante controversa quanto a esse 
aumento nos riscos obstétricos nas adolescentes (MAGALHÃES, 
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2006; AZEVEDO, 2002). Estudos mais recentes apontaram que 
não há aumento no risco das adolescentes grávidas, do ponto de 
vista biológico (AMORIM, 2009). As pesquisas que mostraram 
resultados obstétricos piores tendem a apontar perfis socioeconômicos 
desfavoráveis como explicação (SANTOS, 2009), e considera-se 
inclusive que adolescentes (16-19 anos) com pré-natal adequado 
tenham risco semelhante às adultas (AZEVEDO, 2002). O maior 
impacto seria psicológico e socioeconômico, como abandono escolar, 
gestações repetidas e perpetuação da pobreza (AMORIM, 2009; 
MOLINA, 2010; AZEVEDO, 2002).

Diante do grande número de mulheres expostas (20,8% da 
população brasileira é composta por adolescentes) aos possíveis riscos 
materno-infantis e às questões psicossociais relacionadas à gestação 
precoce, este estudo realiza uma caracterização socioeconômica e 
obstétrica das mães adolescentes na região metropolitana de Natal, 
comparando os resultados com os encontrados para adultas jovens, 
com o intuito de evidenciar quais aspectos devem receber maior 
atenção, em relação à saúde da adolescente gestante e, consequente-
mente, de seu bebê.

Metodologia 
A pesquisa consistiu em um estudo epidemiológico trans-

versal retrospectivo referente à população total de nascidos vivos, 
compreendendo mães adolescentes e adultas jovens, atendidas no 
período de 2001 a 2007. As informações foram obtidas a partir dos 
dados disponíveis no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) do DATASUS – MS.

A realização do estudo abrangeu a região metropolitana de 
Natal, à qual pertencem oito Municípios: Natal (capital do estado 
do Rio Grande do Norte), Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Nísia 
Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de 
Mipibu. 

O critério de inclusão fora as gestantes que pariram filhos 
vivos na região metropolitana de Natal. E estas estão classificadas em 
três grupos conforme a idade: GRUPO I, adolescentes precoces (10 a 
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14 anos); GRUPO II, adolescentes tardias (15 a 19 anos); e GRUPO 
III, adultas jovens (20 a 24 anos). No período de estudo observou-se 
um total de 77.466 gestantes adolescentes e adultas jovens registra-
das, sendo 1.499 adolescentes precoces, 31.407 adolescentes tardias 
e 44.560 adultas jovens. Este último utilizado como grupo de com-
paração para os demais.

As características estudadas foram classificadas em: 
sociodemográficas – grau de instrução (nenhum a 3 anos, 4 a 7 
anos, 8 ou mais anos de estudo), estado civil da mãe (solteira, casada, 
viúva e separada judicialmente), sexo do recém-nascido (masculino e 
feminino) e etnia da mãe (caucasiana, negra/parda e oriental/indígena); 
reprodutivo-epidemiológicas – peso ao nascer (< 2.500 g, de 2.500 
g a 3.999g, e 4.000g ou mais), Apgar no 1º e 5º minutos de vida (≤ 
7 e > 7), idade gestacional (prematuro ou pré-termo, <37 semanas; a 
termo, 37 a 42 semanas; e pós-termo, ≥ 42 semanas), assistência pré-
natal (nenhuma consulta, de 1 a 6 consultas, e 7 ou mais consultas), 
anomalia congênita (sim e não), e tipo de parto (cesárea e vaginal). 

Além das análises descritivas, desenvolveu-se o teste de qui-
quadrado de Pearson e calcularam-se as razões de chances (odds ratio 
– OR) com seus respectivos intervalos de confiança de 95%, que 
expressam a magnitude da associação entre a faixa etária materna e 
as características sociodemográficas e reprodutivo-epidemiológicas. 
Utilizou-se o programa        6 de domínio público (disponível em 
http://www.r-project.org/) para o desenvolvimento das análises 
estatísticas. Adotou-se um nível de significância de 5%. 

Resultados

Durante o período de 2001 a 2007, registraram-se um 
total de 149.486 nascimentos vivos como desfechos das gestações 
de mulheres de todas as idades residentes na região metropolitana 
de Natal, sendo 32.906 (22,0%) nascimentos de mãe adolescentes.

Os resultados estão apresentados em tópicos, referentes às 
variáveis sociodemográficas e reprodutivo-epidemiológicas, compa-
rando as adolescentes precoces e tardias com as adultas jovens.
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Variáveis sociodemográficas

As grávidas solteiras representaram a maior parcela (62,6%) 
das mães estudadas, compreendendo 75,6% das adolescentes preco-
ces, 67,1% das adolescentes tardias e de 54,7% das adultas jovens 
(Tabela 1). 

As mães adultas jovens apresentaram um maior número de 
anos de estudo se comparadas às adolescentes, obviamente pela sua 
maior idade. Contudo, ainda é baixa a escolaridade dessas mulheres, 
pois 49% delas tiveram no máximo 7 anos de estudo. Além disso, 
dentre as adolescentes de 15 a 19 anos, apenas 37% cursaram 8 anos 
ou mais, evidenciando algum abandono escolar ou entrada tardia na 
escola para o subgrupo etário de 16 a 19 anos. Quanto à etnia/cor da 
mãe, a predominância foi de negras e pardas, representando 70,1% 
do total de gestações. 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas em valores absolutos 
e relativos*, segundo a faixa etária das mulheres, na região metropolitana de 

Natal, durante o período de 2001 a 2007

Variáveis
Faixa etária (anos)

Total
10 – 14 15 – 19 20 – 24 

N % N % N % N %
Estado civil
Solteira 1.095 75,6 20.206 67,1 23.465 54,7 44.766 62,6
Casada 354 24,4 9.855 32,7 19.328 45,0 29.537 41,3
Separada 
judicialmente 0 0,0 29 0,1 66 0,2 95 0,1

Viúva 0 0,0 33 0,1 62 0,1 95 0,1
Total 1.449 100,0 30.123 100,0 42.921 100,0 71.520 100,0
Escolaridade
Nenhuma 
- 3 anos 215 14,5 3.652 11,9 5.811 13,3 9.678 12,8

4 - 7 anos 1.206 81,3 15.696 51,1 15.593 35,7 32.495 42,8
8 ou mais 
anos 63 4,2 11.360 37,0 22.265 51,0 33.688 44,4

Total 1.484 100,0 30.708 100,0 43.669 100,0 75.861 100,0
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Etnia da mãe

Caucasiana 350 23,5 8.158 26,1 14.276 32,2 22.784 29,5

Negra/Parda 1.134 76,1 22.983 73,5 29.908 67,4 54.025 70,1

Oriental/
Indígena 6 0,4 125 0,4 169 0,4 300 0,4

Total 1.490 100,0 31.266 100,0 44.353 100,0 77.109 100,0

Sexo do bebê

Masculino 787 52,5 16.030 51,2 22.962 51,6 39.779 51,6

Feminino 711 47,5 15.309 48,8 21.510 48,4 37.530 48,6

Total 1.498 100,0 31.339 100,0 44.472 100,0 77.152 100,0

Fonte: SINASC (2007).
*Os dados ignorados e a classificação de 1º grau incompleto (esta, com apenas duas gestantes) 
foram excluídos da amostra.

Variáveis reprodutivo-epidemiológicas

Verificou-se uma associação entre o número de consultas 
pré-natais e as faixas etárias (p < 0,001), indicando que quanto mais 
jovem a gestante, menor é a sua procura pela assistência ao pré-natal 
(Tabela 2). A chance de uma adolescente precoce ter no máximo 6 
consultas pré-natais foi 1,81 vezes maior que as adultas (IC 95% 
1,61-2,04), enquanto as adolescentes tardias tiveram uma chance de 
1,40 vezes maior (IC 95% 1,36-1,44) (Tabela 3). 

Os partos foram realizados predominantemente em hospi-
tais ou outros estabelecimentos de saúde (99,6%). Pode-se verificar 
que em todos os grupos etários, o parto vaginal ocorreu com maior 
frequência, representando 76,5% dos nascimentos das mães adoles-
centes precoces, 75,2% das tardias e 67,3% das adultas. Dessa forma, 
as adolescentes precoces e tardias apresentaram chances de parto 
vaginal um pouco mais elevada, 1,59 (IC 95% 1,41-1,82) e 1,47 (IC 
95% 1,43-1,67) vezes mais partos vaginais, respectivamente, que as 
adultas jovens. 
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Tabela 2 – Distribuição das variáveis reprodutivo-epidemiológicas* em valores 
absolutos e relativos, segundo a faixa etária das mulheres, na região metropoli-

tana de Natal, durante o período de 2001 a 2007

Variáveis
Faixa etária (anos)

Total
Valor pa10 – 14 15 – 19 20 – 24

N % N % N % N %
Número de consultas pré-natais
Nenhuma 55 3,8 1.190 3,9 1.581 3,6 2.826 3,7

< 0,001
1 a 6 1.019 69,7 19.762 64,3 24.811 56,7 45.592 60,0
7 ou mais 389 26,6 9.796 31,9 17.350 39,7 27.535 36,3
Total 1.463 100,0 30.748 100,0 43.742 100,0 75.953 100,0
Duração da gestação
<37 
semanas 174 11,7 2.186 7,0 2.725 6,1 5.085 6,6

< 0,001
37 a 41 
semanas 1.304 87,5 28.755 92,0 41.172 92,8 71.231 92,4
>42 
semanas 12 0,8 313 1,0 448 1,0 773 1,0
Total 1.490 100,0 31.254 100,0 44.345 100,0 77.089 100,0
Tipo de parto
Vaginal 1.147 76,5 23.594 75,2 29.944 67,3 54.685 70,7

< 0,001Cesárea 352 23,5 7.788 24,8 14.568 32,7 22.708 29,3
Total 1.499 100,0 31.382 100,0 44.512 100,0 77.393 100,0
Peso ao nascer
< 2500g 234 15,7 2.996 9,6 3.423 7,7 6.653 8,6

< 0,001

2500 
- 3999g 1.241 83,0 27.227 86,8 38.439 86,4 66.907 86,5
4000 ou 
mais 20 1,3 1.132 3,6 2.622 5,9 3.774 4,9
Total 1.495 100,0 31.355 100,0 44.484 100,0 77.334 100,0
Apgar no 1º minuto
0 a 7 309 20,6 5.697 18,2 2.779 15,3 12.785 16,6

< 0,0018 a 10 1.186 79,4 25.551 81,8 37.513 84,7 64.250 83,4
Total 1.495 100,0 31.248 100,0 44.292 100,0 77.035 100,0
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Apgar no 5º minuto
0 e 7 67 4,5 1.268 4,1 1.401 3,2 2.736 3,6

< 0,0018 a 10 1.427 95,5 29.956 95,9 42.878 96,8 74.261 96,4
Total 1.494 100,0 31.224 100,0 44.279 100,0 76.997 100,0
Anomalia congênita
Sim 9 0,6 230 0,8 237 0,6 476 0,7

0,18Não 1.447 99,4 30.246 99,2 36.891 99,4 68.584 99,3
Total 1.456 100,0 30.476 100,0 37.128 100,0 69.060 100,0
Fonte: SINASC (2007).
* Os dados ignorados foram excluídos da amostra.
a Valor p calculado com base no teste de Pearson.

Em relação à duração da gestação, as adolescentes precoces 
tiveram 11,7% de bebês prematuros ou pré-termos, isto é, com menos 
de 37 semanas de gestação, enquanto nas adolescentes tardias e adultas 
jovens este percentual foi bem mais baixo e representou 7,0% e 6,1%, 
respectivamente (Tabela 2). As adolescentes precoces apresentaram o 
dobro da chance de ter recém-nascido prematuro (OR = 2,01; IC 95% 
1,71-2,37) em relação às adultas jovens, e as adolescentes tardias apre-
sentaram uma chance de 1,14 (OR = 1,14; IC 95% 1,08-1,21) vezes 
maior em relação ao mesmo grupo (Tabela 3). 

Tabela 3 – Odds ratio e respectivos intervalos de confiança de 95% para as 
características reprodutivo-epidemiológicas segundo a faixa etária das gestantes

Faixa etária 
(anos) OR IC 95% Valor p

Peso ao nascer

Baixo peso
10 – 14 2,11 1,83 – 2,44

< 0,001

15 – 19 1,23 1,17 – 1,30

20 – 24 1,00 -

Macrossomia
10 – 14 0,18 0,11 – 0,28
15 – 19 0,46 0,43 – 0,50

20 – 24 1,00 -
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Duração da gestação

Prematuridade
10 – 14 2,01 1,71 – 2,37

< 0,00115 – 19 1,14 1,08 – 1,21

20 – 24 1,00 -

Apgar

Apgar 1º < 7
10 – 14 1,44 1,27 – 1,64

< 0,001

15 – 19 1,23 1,19 – 1,28
20 – 24 1,00 -

Apgar 5º < 7

10 – 14 1,44 1,12 – 1,85

15 – 19 1,29 1,20 – 1,40

20 – 24 1,00 -

Número de consultas

Até 6 consultas 
de pré-natal

10 – 14 1,81 1,61 – 2,04

< 0,00115 – 19 1,40 1,36 – 1,44

20 – 24 1,00 -

Tipo de parto

Parto vaginal
10 – 14 1,59 1,41 - 1,82

< 0,00115 – 19 1,47 1,43 – 1,67
20 – 24 1,00 -

Fonte: SINASC (2007).

* Os dados ignorados foram excluídos da amostra.
a Valor p calculado com base no teste de Pearson.

Com relação às características do recém-nascido, verifi-
cou-se um percentual de 51,6% de nascidos do sexo masculino e 
48,4% do sexo feminino. O peso ao nascer mostrou uma relação 
significativa (p < 0,001) com a idade da gestante. Quanto mais 
jovem a grávida, maior a chance de ter um bebê com baixo peso 
(< 2.500g). As adolescentes precoces tiveram 15,7% de seus nascidos 
com baixo peso, representando pouco mais que o dobro da chance 
que as adultas jovens (OR = 2,11; IC 95% 1,83-2,44). Já para as 
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adolescentes tardias, a chance foi de 1,23 em relação às adultas 
(OR = 1,23; IC 95% 1,17-1,30), totalizando 9,6% de conceptos com 
baixo peso ao nascer (Tabela 3).

Considerando os recém-nascidos com macrossomia fetal, 
ou seja, com peso igual ou maior a 4.000g, verificou-se que as adul-
tas jovens mostraram maior propensão a gerar filhos macrossômi-
cos. As adolescentes precoces tiveram bebês com mais de 4.000g 
em apenas 1,3% das suas gestações, e em 3,6% das gestações de 
adolescentes tardias (Tabela 2). A chance das adolescentes precoces 
e tardias terem bebês com peso maior ou igual a 4.000g foi, respec-
tivamente, de 0,18 (IC 95% 0,11-0,28) e 0,46 (IC 95% 0,43-0,50), 
ou seja, as adultas jovens foram as que apresentaram maior chance 
(Tabela 3). Invertendo as razões de chances anteriores, obtém-se que 
as chances das adultas gerarem filhos com macrossomia fetal foi 5,55 
vezes maior que as adolescentes precoces e 2,17 maior que as tardias.

Em relação ao escore APGAR no 1° minuto de vida, 
notou-se um percentual maior de escores iguais ou inferiores a 7 
nos conceptos das mães adolescentes, sendo 20,6% nas precoces e 
18,2% nas tardias, enquanto as adultas jovens registraram apenas 
15,3% de nascidos nessas condições. Já os escores entre 8 a 10 
obtidos no APGAR medido no 5° minuto de vida apresentaram 
melhores resultados, independente da idade da mãe, uma vez que o 
percentual de crianças dentro desses parâmetros foi de 95,5%, 95,9% 
e 96,8%, para mães adolescentes precoces, tardias e adultas jovens, 
respectivamente. Os dois escores de APGAR mostraram associação 
estatística com a idade (p < 0,001) (Tabela 2), ou seja, quanto mais 
jovem a gestante maior a chance do recém-nascido apresentar escores 
de APGAR indesejáveis.

Apesar da baixa incidência de recém-nascidos portadores 
de anomalias congênitas, em todas as faixas etárias maternas, houve 
o nascimento de 476 crianças com alguma anomalia congênita, 
representando menos de 1% dos nascimentos registrados durante o 
período de 2001 e 2007 (Tabela 2).
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Conclusões

As adolescentes investigadas nos anos de 2001 a 2007 
representaram 22,0% do total de mulheres que pariram bebês 
vivos na região metropolitana de Natal. Valor esse semelhante ao 
encontrado na média nacional, que correspondeu a 22,1%, contudo, 
menor quando comparado ao percentual médio da região Nordeste 
(25,2%). Esse percentual vem diminuindo gradativamente de 23,8%, 
registrados em 2001, chegando a 20,9%, em 2007.

Essa queda foi observada também na média nacional, assim 
como em todas as regiões separadamente. Maiores variações foram 
observadas em nível regional, atingindo valores máximos na região 
Norte com 30,2%, em 2001, e de 27,8%, em 2007, enquanto que a 
região Sudeste apresentou os valores mais baixos, 19,9% e 17,6%, em 
2001 e 2007, respectivamente.

Comparações entre adolescentes e adultas tenderam a 
apontar piores resultados obstétricos e neonatais para as adolescen-
tes. Nesta pesquisa, de uma forma geral, as adolescentes precoces, 
apresentaram maior proporção de desfechos desfavoráveis nas suas 
gestações em relação às adultas, enquanto as adolescentes tardias 
apresentaram um comportamento intermediário, uma transição 
entre os outros dois grupos. 

O presente estudo apresentou similaridade de resultados 
com outros expressos na literatura em relação aos diversos aspectos 
pesquisados. Constatou-se que as características educacionais são 
desfavoráveis às adolescentes. Aquelas que possuem menor grau de 
instrução tendem a uma gravidez precoce, como mostrou a PNDS 
2006 do Ministério da Saúde. Nesta pesquisa, observou-se uma rela-
ção inversa entre a gestação nas adolescentes com idade de 15 a 19 
anos e a escolaridade. Entre as adolescentes que possuíam de 1 a 3 
anos de estudo, uma cifra de 40,7% estava grávida de seu primeiro 
filho, enquanto apenas 5,1% das adolescentes que estudaram 5 ou 
mais anos apresentavam-se gestantes (MS, 2009). Costa (et al., 2001) 
e Santos (et al., 2009) em pesquisas que corroboram esta, também 
mostram que aquelas que possuem menor grau de instrução tendem 
a uma gravidez precoce.
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 A escolaridade baixa, contudo, não é só causa de gestação 
precoce, mas também consequência desta, gerando abandono dos 
estudos após a gravidez, o que contribui para não se ter um plano de 
vida e para a perpetuação da pobreza (SABROZA, 2011; MS, 2006; 
CONCEIÇÃO; AQUINO, 2009).

Além das condições educacionais, outro fator negativo 
importante para o desfecho da gestação é a inadequabilidade do 
acompanhamento pré-natal. Um pré-natal bem conduzido é conhe-
cidamente um fator de proteção contra efeitos adversos à gestante 
e ao seu concepto, podendo inclusive chegar a abolir o risco gesta-
cional inerente à idade (SABROZA, 2011). Metello (et al., 2008), 
ao comparar o número de consultas pré-natais entre adolescentes e 
adultas, também mostraram um maior percentual de consultas entre 
as adultas, resultado semelhante ao encontrado por outros estudos 
que constam na literatura (SANTOS et al., 2008 e 2009; COSTA, 
2001; GAMA et al., 2001). As conclusões apontadas por Santos (et 
al., 2008) reforçam esses dados, e mostram que o acompanhamento 
pré-natal inicia-se mais tardiamente entre as adolescentes. A s 
causas apontadas para esse pré-natal impróprio incluem problemas 
familiares, diagnóstico tardio da gravidez, dificuldade no acesso ao 
serviço de saúde, vergonha e medo de realizar consultas, e a ausência 
do companheiro (METELLO, 2008).

O pai exerce um papel um papel importante na adesão ao 
acompanhamento pré-natal e na condução da gestação (SABROZA, 
2011; METELLO, 2008). Em relação à situação conjugal, encon-
trou-se uma maior parcela de solteiras entre as adolescentes que 
tiveram filhos, assim como foi observado em pesquisas realizadas em 
outros estados do país (SANTOS et al., 2008 e 2009; CARNIEL, 
2006; AMORIM, 2009), o que indica provável falta de apoio dos pais 
durante a gestação. Como consequência, Minagawa et al. (2006), 
mostra uma associação significativa entre mulheres com filhos que 
apresentaram baixo peso ao nascer e ausência de um parceiro no 
momento do parto. 

O baixo peso ao nascer e a prematuridade são as princi-
pais causas de morbidade e mortalidade no primeiro ano de vida 
(GAMA et al., 2001). O baixo peso é decorrente de prematuridade 
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e/ou restrição de crescimento intrauterino. É difícil separar os fatores 
associados a cada um. Os dois se relacionam ao nível socioeconômico 
ruim, e este, por sua vez, acompanha-se de desnutrição materna, 
anemia, doenças, pré-natal inadequado, complicações obstétricas e 
abuso de drogas (KLIEGMAN et al., 2011). 

Estudos comparando adolescentes (com até 19 anos) e 
adultas (com faixa de idade variável) mostraram que as adolescentes 
apresentaram maior risco de ter filhos com baixo peso. Observou-se 
que de 8,4 a 20,6% das adolescentes e de 6,5 a 15,0% das adultas 
geraram filhos com baixo peso (SANTOS et al., 2009; AZEVEDO, 
2002). Entretanto, algumas pesquisas não evidenciaram diferenças 
significativas entre esses dois grupos. Já em relação às comparações 
entre os grupos de adolescentes, a literatura mostrou maior frequên-
cia de baixo peso naquelas com menor idade, principalmente quando 
possuem até 15 anos (ROCHA, 2006). 

Goldenberg et al. (2005), em Minas Gerais, comparou três 
grupos, adolescentes com 10 a 14 anos, com 15 a 19 anos e adultas 
com 20 ou mais anos. Constatou-se que o baixo peso ao nascer foi 
muito mais frequente nas adolescentes com menor idade, atingindo 
35,2% dos recém-nascidos, enquanto naquelas com maior idade esse 
percentual foi de 11,7% e, entre as adultas, de apenas 7,8%. Tais 
resultados são ainda mais significativos, principalmente em relação à 
população de adolescentes precoces, chegando a ultrapassar o dobro 
do percentual encontrado no presente estudo.

Observou-se que há também uma maior propensão de que 
as adolescentes tenham mais partos prematuros, assim como cons-
tataram Goldenberg et al. (2005), Gama et al. (2001) e Santos et 
al. (2009). Azevedo et al. (2002), em estudo realizado em 1997 no 
Rio Grande do Norte, utilizando dados do SINASC, comparou os 
resultados obstétricos entre adolescentes e adultas com menos de 35 
anos, mostrando índices significativamente maiores de prematuri-
dade (4,3% versus 3,7%) o que mostra que os resultados desta pes-
quisa, realizada na região metropolitana de Natal, encontram-se em 
conformidade com os demais achados presentes na literatura. 
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A prematuridade tem um potencial elevado de morbimor-
talidade, podendo comprometer a vida do recém-nascido. Exemplos 
disso são síndrome do desconforto respiratório agudo, displasia 
broncopulmonar, hemorragia intraventricular, hiperbilirrubinemia 
e kernicterus, enterocolite necrotizante, além de infecções, altera-
ções metabólicas, eletrolíticas, cardiovasculares e hematológicas 
(KLIEGMAN, 2011). Pouco se conhece, contudo, sobre as causas 
desses resultados desfavoráveis nas adolescentes gestantes. Alguns 
autores especulam baixa renda, baixa escolaridade, gravidez não dese-
jada, poucas consultas de pré-natal, estresse psicológico, uso de dro-
gas ilícitas e fatores biológicos relacionados à mãe (MAGALHÃES, 
2006). 

Vélez et al. (2009), em um estudo de coorte realizado no 
Rio Grande do Sul, foi além. Durante 22 anos os estudiosos acom-
panharam, desde o nascimento, 794 bebês do sexo feminino com 
baixo peso ao nascer. O estudo mostrou um ciclo vicioso: mães nas-
cidas com baixo peso geram descendentes com baixo peso, prematu-
ros e pequenos para a idade gestacional, perpetuando esses resultados 
obstétricos ruins. 

A prevenção da gravidez é possível com educação sexual, 
acesso a serviços direcionados a saúde das adolescentes e principal-
mente utilizando um método anticoncepcional eficaz (MOLINA, 
2010).

Planejamento familiar na Ásia e América Latina tem mos-
trado eficácia na maioria dos países, diminuindo a fecundidade 
e estabilizando a população, entretanto ainda há necessidade de 
atenção a essas populações pobres (CLELAND, 2006). Um pla-
nejamento familiar adequado em países com altas taxas de natali-
dade pode reduzir a pobreza, a fome e a morte materna e neonatal. 
Também contribui para a capacitação da mulher, com melhores 
níveis educacionais, e para o desenvolvimento sustentável. 

Este estudo mostrou que as adolescentes, principalmente 
com idade de 10 a 14 anos, estiveram sujeitas a piores resultados obs-
tétricos em comparação com as adultas: baixo peso, prematuridade, 
baixo número de consultas pré-natais e piores escores de APGAR. 
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O Serviço de Saúde ainda tem que compartilhar responsabilidade 
com o Sistema de Educação, para que ambos possam trabalhar a 
prevenção a gestação precoce e não planejada e suas consequências, 
como forma de melhorar a qualidade de vida dessas adolescentes. 
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PENSANDO NO CUIDADO 
FAMILIAR DOS IDOSOS: 

a situação do Nordeste

Cristiane Silva Corrêa
 Lára de Melo Barbosa

Situação atual do Brasil e do Nordeste 
– cenários do envelhecimento

Segundo os dados relativos ao Censo Demográfico de 
2010, recentemente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Brasil possui mais de 190 milhões habitantes, 
dos quais 53 milhões se concentram na região Nordeste. O Nordeste 
responde por 27,8% do total da população nacional, 24% da popu-
lação urbana e nada menos do que 47,7% da população rural brasi-
leira. A importância desse efetivo demográfico nordestino pode ser 
avaliada por ser o Nordeste a segunda região mais populosa do país, 
perdendo apenas para a região Sudeste. 

A sociedade brasileira vem passando por expressivas 
mudanças no que respeita as transformações da dinâmica demográ-
fica. A partir da década de 1930, o Brasil experimentou um processo 
de declínio dos níveis de mortalidade. Já o declínio da fecundidade 
não ocorreu no mesmo momento, vindo a acontecer somente a partir 
de meados dos anos 60. Essa redução, contudo, não foi homogênea. 
Inicialmente, o nível da fecundidade caiu entre as populações de 
maior nível de renda das áreas urbanas das regiões Sul e Sudeste. 
Posteriormente, a fecundidade declinou nas outras camadas sociais 
das áreas urbanas e rurais das demais regiões brasileiras. Esse último 
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declínio se deu em uma velocidade tal que resultou em um rápido 
processo de homogeneização dos níveis de reprodução no âmbito 
regional e social. Apenas na década de 80 consolidou-se a queda da 
fecundidade nacional, quando as camadas sociais mais desassistidas 
do Nordeste e as populações rurais do restante do Brasil se incluíram 
ao processo de forma definitiva (CARVALHO, 1978, 2001; 
RODRIGUES; WONG, 1996; PERPÉTUO, 1998; CARVALHO; 
WONG, 2008). 

Apesar do início da queda da fecundidade no Nordeste 
ocorrer posterior ao de outras regiões do país, suas consequências 
são tão visíveis quanto àquelas verificadas no Sul-Sudeste em termos 
de redução da taxa de crescimento populacional e modificações na 
estrutura etária, com significativas implicações socioeconômicas e 
políticas. Nesse sentido, nos últimos anos têm-se constatado uma 
redução no número relativo de nascimentos, o que determinará 
uma diminuição no ritmo de crescimento demográfico da região 
Nordeste e do país. 

De acordo com os dados dos últimos censos demográficos, 
para o Brasil, no período 1980-1991, a taxa de crescimento popula-
cional foi de 1,93% ao ano, declinando para 1,64% ao ano na década 
seguinte, e 1,17% ao ano entre os anos de 2000 e 2010. O Nordeste 
apresentou uma redução ainda mais significativa. A taxa de cresci-
mento populacional do Nordeste, que era de 1,83% ao ano entre 
1981-1991, declinou para 1,31% ao ano entre 1991 e 2000, chegando 
a 1,07% ao ano entre 2000 e 2010, uma das menores do país no 
período. Aliados à importância numérica da população nordestina, 
ao seu menor nível de desenvolvimento relativo (ATLAS, 1998) e às 
significativas implicações sobre a trajetória futura da população bra-
sileira, é da maior relevância dispor-se de informações que permitam 
monitorar as alterações na estrutura etária da população nordestina, 
de forma a antecipar políticas de bem-estar populacional. 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam a distribuição relativa da 
população total por grupos de idade e sexo do Brasil e Nordeste 
em 1980, 1991, 2000 e 2010. Os gráficos evidenciam a progressiva 
mudança nos padrões etários dessas populações. Na década de 1980, 
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a estrutura populacional era típica de uma população “jovem”, tanto 
no Nordeste quanto no Brasil como um todo. Observam-se maiores 
contribuições da população jovem (menor de 15 anos) e uma incipi-
ente expressão da população idosa (acima de 65 anos), caracterizando 
uma estrutura etária de conformação “piramidal”. Comparando as 
estruturas etárias relativas aos anos 1980 e 1991, podemos perceber 
mudanças ocasionadas, principalmente, devido à menor “entrada” 
na pirâmide etária pelo grupo entre 0 e 4 anos. Isso, provavelmente, 
se deve ao declínio da fecundidade ocorrido nos anos 80.

Gráfico 1 – Brasil. Estrutura etária por idade e sexo em 
1980, 1991, 2000 e 2010
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2010

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010).

Gráfico 2 – Nordeste. Estrutura por idade e sexo em 1980, 1991, 2000 e 2010
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2010

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010).

Nos últimos anos considerados no estudo, 2000 e 2010, 
constata-se uma retração ainda mais acentuada do grupo etário mais 
jovem (0 a 4 anos) e uma maior expressão da participação relativa da 
população mais idosa (acima de 65 anos). Já a população entre 15 e 
64 anos de idade constituirá, ainda por um longo período de tempo, 
uma fração expressiva da população brasileira, conforme ilustram os 
dados da Tabela 1, caracterizando-se o que se denominou a “onda 
jovem”, expressão citada por vários autores, dentre eles, Oliveira et 
al. (1998). 

Ademais, no Nordeste, em termos relativos, a população 
com 60 anos e mais de idade ganha importância no total popula-
cional entre 1980 e 2030, passando de mais de 6,3% para 14,3% 
do efetivo humano nordestino (Tabela 1). A dimensão absoluta dos 
idosos contava com 2,2 milhões de habitantes em 1980 e passará 
para mais de 8,6 milhões de pessoas em 2030, segundo projeções 
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populacionais um acréscimo de mais 6 milhões de pessoas com 
idades superiores a 60 anos em 50 anos. 

Tabela 1 – Brasil e Nordeste. Participação percentual da população, 
por grupos de idade, na população total – 1980-2030

Grupos 
de idade

Ano
1980 1991 2000 2010 2020 2030

Brasil
  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 a 14 38,23 34,73 29,60 24,08 20,28 17,56
15 a 64 57,74 60,45 64,55 68,54 70,37 69,38
65+ 4,03 4,83 5,85 7,38 9,36 13,06
 
60+ 6,08 7,30 8,56 10,79 13,65 18,17
70+ 2,32 2,94 3,74 4,84 5,98 8,65
75+ 1,20 1,65 2,13 2,88 3,54 5,23
80+ 0,50 0,77 1,08 1,54 1,95 2,81

Nordeste
  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 a 14 43,43 39,40 32,97 26,57 24,09 21,30
15 a 64 52,17 55,54 61,18 66,25 68,41 68,71
65+ 4,40 5,06 5,85 7,18 7,50 9,99
 
60+ 6,36 7,27 8,42 10,28 10,82 14,31
70+ 2,59 3,19 3,91 4,79 4,88 6,49
75+ 1,35 1,85 2,35 2,89 2,88 3,95
80+ 0,55 0,89 1,26 1,64 1,56 2,14
Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010).

Outro indicador que reflete o envelhecimento populacio-
nal é o índice de idosos, o qual expressa o número de idosos (acima 
de 60 anos) para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade na 
população residente. O Gráfico 3 apresenta a evolução desse indi-
cador entre 1980 e 2030 para o Brasil e regiões. Segundo o Gráfico 
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3, o índice de idosos em 1980 era de apenas 15,9 para o Brasil e de 
14,64 para o Nordeste. Em 2030, esse indicador deve ser próximo 
de 70 para o Nordeste e mais de 100 para o Brasil, evidenciando 
o intenso processo de envelhecimento populacional. Dessa forma, 
podemos afirmar que a região Nordeste e o Brasil caminham, a pas-
sos largos, para o envelhecimento populacional (MOREIRA, 1997, 
2000; CARVALHO; GARCIA, 2003). Veras (2007, p. 2464) ainda 
complementa, ressaltando que “o Brasil é um jovem país de cabelos 
brancos”.

Gráfico 3 – Brasil e Nordeste. Índice de idosos – 1980-2030

Fonte: os autores (2013).

Assim, ao considerar a velocidade do processo de envelhe-
cimento, especialmente no Nordeste, estudos que enfoquem o idoso 
são importantes uma vez que o envelhecimento populacional impõe 
uma realidade complexa que vem acompanhada de grandes transfor-
mações em várias esferas, dentre elas, as formas de arranjos domicil-
iares, conforme a argumentação de Arantes et al. (2010).

Em função das profundas transformações do cenário 
demográfico nacional que afetam fortemente a composição etária da 
população do Brasil e do Nordeste, as ações públicas antecipatórias 
são importantes na previdência, na saúde e no sistema habitacional, 
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entre outros setores. O reconhecimento do processo de envelheci-
mento populacional deve impor um redirecionamento dos arranjos 
das famílias, em razão das demandas específica do grupo populacio-
nal com idades mais avançadas, uma vez que a velhice é caracteri-
zada por maior vulnerabilidade a doenças e maior probabilidade de 
problemas relacionados à adaptação às mudanças fisiológicas decor-
rentes da idade (LIMA; BUENO, 2009). Novas dinâmicas familia-
res podem dar suporte ao idoso, de forma que possam permanecer 
saudáveis e produtivos, ampliando assim a qualidade de vida des-
sas pessoas. Nessa perspectiva, e dentro de uma visão prospectiva, 
num horizonte de tempo compatível com as necessidades de plane-
jamento, é de grande relevância que as políticas públicas e as famílias 
se organizem no sentido de dispor de todo o aparato social, de modo 
a oferecer suporte às demandas do idoso. 

Situação do idoso: dependência x independência

Há alguns problemas relacionados ao envelhecimento que 
devem ser objetos de atenção da sociedade. Embora muitos ido-
sos gozem de plena saúde, é entre essa população que se encontra 
o maior percentual de pessoas dependentes de cuidados especiais. 
Dados do Censo Demográfico de 2000 revelaram que 2/3 dos ido-
sos têm pelo menos alguma dificuldade de enxergar, 34% têm pelo 
menos alguma dificuldade de ouvir, e quase metade dos idosos têm 
alguma incapacidade (grande ou total) de caminhar ou subir escadas 
(FERREIRA, 2007). Essas proporções variam entre países e cidades 
diferentes, assim como em relação ao sexo do idoso. As proporções 
dos idosos que reportaram dificuldade em executar atividades ins-
trumentais variaram de 26% em Montevidéu a 40% em São Paulo 
(SAAD, 1999). 

Esses resultados demonstram a necessidade de cuidados 
especiais com o idoso. Estima-se que 23% da população mais velha 
apresenta necessidade de cuidador (GIACOMIN et al., 2005). De 
todos esses cuidados, apenas parte é fornecida pelo mercado e pelo 
Estado. No Brasil, em 2008, apenas 24% da população total tem 
acesso a serviços de saúde privados, sendo que 32,7% dos indivíduos 
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sem acesso a planos de saúde se encontram no Nordeste e 10,4% 
são idosos (ANS, 2010). Planos de saúde, além de relativamente 
caros para grande parte da população brasileira, não cobrem, obri-
gatoriamente, gastos com cuidadores formais (profissionais) domi-
ciliares (ANS, 2009). O sistema previdenciário e de assistência 
social, embora cubram 87,2% da população idosa (CAMARANO; 
PASINATO, 2007), provém benefícios baixos1 em relação ao custo 
desses serviços. O sistema previdenciário privado, responsável por 
complementar tais benefícios, aumentando o padrão de vida dos ido-
sos, cobre apenas cerca de 4% da população brasileira (DATASUS, 
2009; MPAS, 2009b). 

O estatuto do idoso, de 2003, garante atendimento priori-
tário à saúde. Contudo, o Sistema Único de Saúde (SUS), que é um 
sistema de saúde universal, não é suficiente para atender a todas 
as necessidades dos idosos, a exemplo deles que requerem atenção 
e cuidados constantes, sendo sempre necessária a presença de um 
cuidador informal responsável que, geralmente, é um familiar 
(RESTA; BUDÓ, 2004). Estruturas de suporte como centros-dia, 
hospitais-dia, visitas regulares de enfermeiros, embora previstos em 
lei, ainda não estão disponíveis para a grande maioria da população 
idosa brasileira (GIACOMIN et al., 2005). 

Em vários países desenvolvidos o cuidado formal, ofere-
cido pelo sistema de saúde, é efetivo. Mas no Brasil, assim como em 
outros países subdesenvolvidos, grande parte do cuidado necessário 
aos idosos cabe à família (SAAD, 2004). 

O número de idosos assistidos por suas famílias e amigos é 
bastante elevado. Pela pesquisa Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento 
na América Latina e Caribe (SABE), que entrevistou idosos de 7 
países da América Latina, a proporção de idosos que declararam 
haver recebido ao menos um tipo de auxílio familiar varia de 85%, 
em Buenos Aires, a 93%, em São Paulo (SAAD, 2004). Em outros 
países em desenvolvimento, esse percentual também é alto. A quan-
tidade de idosos que recebe algum tipo de ajuda financeira varia de 

1  O valor médio do benefício previdenciário é de R$ 591,16 (MPAS, 2009a).
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59%, em Taiwan e Buenos Aires, a 74%, na Cidade do México. Por 
sua vez, a ajuda em Atividades da funcionais da Vida Diária (AVD2) 
e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD3) varia de 29%, 
nas Filipinas, a 85%, em Havana (GLASER et al., 2006). 

Em geral, apenas um indivíduo da família assume o papel 
de cuidador do idoso dependente (FERREIRA, 2007). Embora seu 
trabalho seja invisível para grande parte da sociedade, o cuidador 
desempenha um papel importante. Bittman et al. (2004), buscando 
mensurar a importância do cuidado informal, atribuíram ao cui-
dado informal, oferecido pela família, o mesmo valor pago ao cui-
dado formal, contratado no mercado, e encontrou que o valor total 
da atividade de cuidado na Áustria é maior que o gasto do governo 
em serviços de bem-estar. 

Bittman et al. (2004) também observou várias dificulda-
des ao se medir o cuidado informal, pois ele pode ser embutido ou 
absorvido nas atividades domésticas normais e com as atividades do 
cuidador para o próprio cuidado. O cuidador pode, por exemplo, 
preparar comida para o doente e para ele ao mesmo tempo (WOLF, 
2004). Além disso, um cuidador familiar gasta mais tempo em cada 
atividade de cuidado que gastaria um cuidador formal, pois estão 
envolvidas também questões afetivas, a interação e convivência são 
fatores importantes que devem ser cultivados neste tipo de relação 
(WOLF, 2004). 

Como exemplo disso, no Brasil, ao serem questionados 
sobre as atividades de cuidado dos idosos, os homens narraram 
maior diversidade de atividades de cuidado e manifestaram um peso 
muito maior do cuidado prestado (DWYER; SECCOMBE, 1991 
apud FERREIRA, 2007). Tal diferença provavelmente se dá porque 
a atividade de cuidado não fazia parte do cotidiano daqueles homens 
anteriormente à necessidade de serem os cuidadores responsáveis, 

2 Atividades funcionais da vida diária (AVD) incluem: tomar banho, vestir-se, comer, 
deitar, sentar ou levantar, caminhar, sair de casa, e usar o banheiro ou sanitário.

3 Atividades instrumentais da vida diária (AIVD) incluem: preparar refeições, fazer 
compras, fazer tarefas domésticas leves, fazer tarefas domésticas pesadas, e cuidar 
do próprio dinheiro.
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enquanto as mulheres já incorporavam as atividades de cuidado 
em suas atividades cotidianas, como cuidar dos filhos (DWYER; 
SECCOMBE, 1991 apud FERREIRA, 2007).

Sobre o cuidado do idoso ressaltamos, ainda, algumas par-
ticularidades. Como destaca Wolf (2004), a necessidade de cuidado 
de crianças é uma situação temporária, marcada pela transição certa 
de um nível de maior dependência para a independência da criança. 
Já a necessidade de cuidado do idoso pode aumentar gradualmente 
ou instantaneamente, não tem período de duração certo e, em geral, 
evolui para níveis de dependência cada vez maiores, culminando 
com a morte do idoso. A situação de dependência do idoso pode 
durar anos e causar alterações na vida do cuidador (BITTMAN et 
al., 2004), limitando suas carreiras profissionais e aumentando seu 
risco de problemas financeiros. A incompatibilidade entre o cuidado 
e o emprego leva muitos cuidadores a abandonarem seus trabalhos 
para se dedicarem mais ao cuidado do idoso, o qual pode deman-
dar atenção durante todo o dia (BITTMAN et al., 2004). Isso, jun-
tamente com as novas necessidades financeiras para o cuidado do 
idoso dependente, piora a situação socioeconômica de toda a família 
(RESTA; BUDÓ, 2004). 

As horas de cuidado também aumentam à medida que 
piora da saúde do idoso e o cuidador também tem sua vida social 
e lazer limitados, pois esses dois aspectos, aos poucos, cedem lugar 
aos problemas e necessidades do idoso (BITTMAN et al., 2004). 
O cuidador também pode sentir o peso do cuidado na sua própria 
saúde (GARRIDO; MENEZES, 2004). Mais do que dificuldades 
nas atividades rotineiras e instrumentais da vida diária, os transtor-
nos de comportamento do paciente são a principal causa de stress ao 
cuidador. Problemas sociais, piora da saúde física e sintomas psiquiá-
tricos, principalmente depressão, são as consequências mais comuns 
aos cuidadores (GARRIDO; MENEZES, 2004). 

Diante dessas dificuldades, alguns países já garantem auxí-
lio, oferecendo aos cuidadores subsídios para ajudá-los, de forma que 
suas vidas não sejam tão prejudicadas (WOLF, 2004). Esse tipo de 
medida, contudo, ainda não foi adotada pelo Brasil. 
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Dada a situação exposta, ou por falta de possíveis cui-
dadores, nem todas as famílias têm condições de cuidar do idoso 
(FERREIRA, 2007; GARRIDO; MENEZES, 2004; ZHANG; 
GOZA, 2006). Uma alternativa para o cuidado do idoso – quando a 
família não é capaz de fornecer assistência suficiente – são as institui-
ções de longa permanência para idosos4, muitas delas mantidas por 
grupos religiosos e comunitários. A institucionalização, entretanto, 
costuma ser associada ao abandono familiar e desgraça, tanto pelo 
idoso quanto por sua família (FERREIRA, 2007). As expectativas 
do idoso em relação a sua família refletem os contratos tradicionais 
de obrigações e trocas intergeracionais, nos quais cabe à família o 
cuidado dos familiares dependentes, principalmente aos filhos e às 
mulheres. Para o idoso, portanto, a institucionalização representa a 
quebra desse contrato intergeracional e privação do contato familiar 
(NASCIMENTO, 2006). Para os familiares, que em geral também 
compartilham do mesmo senso de obrigação familiar, a instituciona-
lização é, muitas vezes, considerada apenas como última alternativa. 
Esta só é utilizada quando a família já não consegue se organizar 
para cuidar do idoso, seja pela falta de tempo ou pela falta de habili-
dade em lidar com determinadas situações, como idosos com trans-
tornos mentais (FERREIRA, 2007). 

Falta de cuidador

Segundo Stockmayer (2004), as estruturas familiares 
sofrem influência da combinação de dois tipos de mudanças ocor-
ridas nas últimas décadas: as mudanças na composição demográ-
fica, que envolvem a composição populacional em relação ao sexo 
e idade; e mudanças nas relações familiares, que envolvem relações 
de casamentos e divórcios, assim como a própria mudança no papel 
da família, como a maior participação da mulher no mercado de 
trabalho. 

4 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) são instituições 
governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a 
domicilio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 
apoio familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania (RDC 283/2005).
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Sobre as mudanças ocorridas nas relações familiares, até 
os anos de 1960, a dinâmica de nupcialidade brasileira mantinha 
características de uma sociedade tradicional, conforme definida por 
Becker (1981), com altas taxas de casamento, baixas taxas de uniões 
consensuais e divórcio, e recasamento permitido apenas em caso de 
viuvez (FREIRE et al., 2006). Entretanto, com as transformações 
econômicas, sociais e culturais que o Brasil experimentou desde 
então, o padrão de nupcialidade tem se modificado (FREIRE et al., 
2006). A maior participação da mulher no mercado de trabalho, o 
aumento do salário desta e a queda da fecundidade tornam a divisão 
sexual do trabalho menos vantajosa (BECKER, 1981). Nesse con-
texto, o ganho do casamento é reduzido, tornando o divórcio mais 
atrativo (BECKER, 1981). No Brasil, a legalização do divórcio, em 
1977, possibilitou a dissolução de mais de 2 milhões de casamentos 
até 2007 (IBGE, 2009), sendo que, em 1991, 17% dos casamentos 
terminavam em divórcio (FREIRE; AGUIRRE, 2000). Já as uniões 
consensuais, desde 2002, com o Novo Código Civil, não precisam 
mais ser oficializadas por meio do casamento para serem reconheci-
das legalmente (BRASIL, 2002). Houve também aumento nas taxas 
de recasamento (FREIRE et al., 2006) e aumento no número de 
enteados e filhos de enteados dos idosos (WACHTER, 1998), os 
quais podem (ou não) ter para com os avós e pais uma relação dife-
rente da estabelecida a partir de uniões conjugais mais duradouras. 
Corrêa (2010) encontra que idosos que já estiveram em 2 ou mais 
uniões apresentam chances menores de receberem maiores níveis de 
atenção de seus familiares, indicando que os rompimentos familiares 
podem influenciar negativamente a atenção que o idoso recebe. 

Além da mudança na dinâmica familiar, houve mudan-
ças demográficas importantes, dentre as quais se destaca a queda 
das taxas de fecundidade, que altera a estrutura etária da população 
causando o envelhecimento populacional. A fecundidade também 
impacta o número de filhos dos idosos. Segundo Carvalho e Wong 
(2008), até a metade do século passado, pela alta fecundidade, os 
idosos tinham muitos filhos que compunham suas redes de possíveis 
cuidadores, mas, com a queda da fecundidade, os futuros idosos não 
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terão tantos filhos e, portanto, não terão tantos possíveis cuidado-
res. As autoras estimam que o número de filhos vivos das idosas 
brasileiras se reduzirá de 5 em 2000 para 2,7 em 2025, no caso das 
mulheres de 60-69 anos, e para 3,5 filhos para as mulheres acima de 
70 anos. Aumentará também o percentual de casais sem filhos no 
domicílio (STOCKMAYER, 2004). 

Como fruto da queda da fecundidade, Ferreira (2007) 
estima que em 2015 haverá cerca de 2,13 idosos necessitando de 
cuidadores para cada cuidador informal disponível, considerando-se 
entre os possíveis cuidadores apenas indivíduos corresidentes com 
o idoso. Corrêa (2010) também encontra que núcleos domiciliares 
menores são negativamente relacionados às chances de o idoso rece-
ber maiores níveis e maior frequência de atenção de seus familiares. 
Tais fatos indicam a necessidade de alternativas ao cuidado do idoso 
dependente, já que a probabilidade deste receber apoio familiar é 
muito menor se ele não tiver nenhum filho vivo (SAAD, 2004). 

Outra importante mudança demográfica das últimas déca-
das foi a queda das taxas de mortalidade, que acarretou em aumento 
da longevidade (CAMPOS; RODRIGUES, 2005). A queda da 
fecundidade, juntamente com a queda da mortalidade, resulta em 
uma maior proporção de população idosa que vive por mais tempo 
que os idosos de antes. O aumento da longevidade também pode 
fazer com que, no mesmo domicílio, corresidam três gerações dife-
rentes: os avós, os filhos e os netos, aumentando o leque de possíveis 
cuidadores (DAVANZO; CHAN, 1994). No Brasil, 12% dos mem-
bros das famílias com idosos residindo são os netos, que têm, em sua 
maioria, entre 0 e 14 anos (CAMARANO et al., 2004). 

Trocas familiares

As características individuais (do idoso e do familiar) estão 
associadas ao cuidado informal, que ocorre no interior das famílias. 
Sobre as características dos idosos, os fatores associados à probabi-
lidade de receber ou dar ajuda estão relacionados, de forma geral, à 
maior ou menor necessidade de cuidado (MCGARRY; SCHOENI, 
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1995). Idosos com maior debilidade de saúde, por exemplo, são 
mais propensos a receber ajuda com a realização de AVD e AIVD 
(MCGARRY, 1998). A debilidade de saúde também está fortemente 
associada ao aumento da idade, que aumenta a necessidade de cuida-
dos e não permite que o idoso dedique cuidado aos demais membros 
familiares (ROSA et al., 2007).

Há ainda outros fatores associados à saúde do idoso, e, 
consequentemente, à sua dependência, como sexo, renda, e esco-
laridade. Estudos anteriores já demonstraram que são os idosos 
mais carentes os que tendem a ter a saúde mais debilitada e maior 
necessidade de cuidador, considerando como mais carentes os ido-
sos com baixa escolaridade, baixa renda pessoal e domiciliar, assim 
como os que moram em locais com baixa cobertura de serviços 
de saúde e que possuem condições socioeconômicas menos satis-
fatórias (PARAHYBA; VERAS, 2008; GIACOMIN et al., 2005; 
BONGAARTS; ZIMMER, 2002).

Também as características dos possíveis cuidadores estão 
relacionadas ao cuidado dedicado por cada parente ou amigo do 
idoso. Os cônjuges e os filhos são os principais cuidadores. Wolf 
(2004) estima que os cônjuges sejam responsáveis por 24% de toda 
ajuda provida e 33% de todas as horas de ajuda prestadas. Depois dos 
cônjuges, os filhos são os principais cuidadores dos idosos. Todavia, 
nem todos os filhos cuidam dos pais da mesma forma. Alguns se 
dedicam mais e outros menos, alguns ajudam com dinheiro e outros 
disponibilizam seu tempo em companhia ou fazendo pequenos servi-
ços, outros ainda, não ajudam em praticamente nada (MCGARRY, 
1998). 

Em relação ao estado conjugal, os filhos casados oferecem 
maior ajuda aos pais idosos que os filhos solteiros (SAAD, 2004). 
Além disso, as filhas mulheres ajudam mais os pais em atividades 
funcionais e instrumentais do que os homens (SAAD, 2004). As 
transferências financeiras, contudo, não são influenciadas pelo sexo 
do filho (SAAD, 1999). Saad (2004) constata ainda que a chance 
de o filho fornecer ajuda financeira aos pais idosos aumenta com a 
idade dos filhos, enquanto a chance de fornecer ajuda instrumental 
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diminui com a idade dos filhos, provavelmente pela maior debili-
dade de saúde desses. Em contrapartida, o cuidado dos pais concorre 
com o cuidado aos próprios filhos. Corrêa (2010) encontra que indi-
víduos que têm filhos dedicam atenção ao idoso menos frequente-
mente, embora em maior nível de qualidade de atenção. 

O local de residência dos filhos em relação aos pais 
também está associado à ajuda prestada (WOLF, 2004). Saad 
(2004) destaca que não há barreiras geográficas em relação às 
transferências financeiras, ou seja, mesmo os filhos que moram mais 
distantes dos pais lhes oferecem esse tipo de apoio. Entretanto, Saad 
observa um efeito negativo entre a corresidência e a probabilidade 
do filho fornecer ajuda material, indicando que a corresidência pode 
substituir, em certa medida, a transferência financeira, pois os filhos 
corresidentes se dedicam mais à ajuda funcional e instrumental. 
Também McGarry e Schoeni (1995) e Wolf (2004) mostram que os 
filhos que moram mais próximos são os que dedicam mais horas de 
ajuda aos pais. 

Estudos preliminares também demonstram que as mulhe-
res são as principais cuidadoras (MCGARRY, 1998; GIACOMIN 
et al., 2005), principalmente as cônjuges e as filhas dos idosos. 
Tradicionalmente, a atividade de cuidado é uma atividade feminina, 
sendo que a mulher cuidava dos filhos e paulatinamente passava a 
cuidar também dos pais ou sogros quando eles se tornavam depen-
dentes (NASCIMENTO, 2006). Tal diferença de gênero foi obser-
vada também por Corrêa (2010). Ao analisar o cuidado familiar 
dedicado ao idoso, a autora encontra que se este tem um percentual 
maior do número de filhas em relação aos filhos, a atenção que cada 
indivíduo dedica ao idoso é menor, deixando parte da atenção neces-
sária ao idoso aos cuidados das filhas. 

A diferença na forma de ver o cuidado por gênero é expressa 
em várias sociedades. Na China, por exemplo, tradicionalmente a 
esposa do filho homem mais velho é a responsável pelo cuidado dos 
pais idosos. Por causa dessa norma cultural e da política do filho 
único, houve na China preferência dos pais por filhos homens, a 
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razão de sexo5 ao nascer chegou a quase 117 e, como resultado, 
muitos homens não se casaram (ZHANG; GOZA, 2006). Desse 
modo, atualmente muitos pais idosos se veem sem ter quem cuide 
deles, pois não têm noras e seus filhos homens têm fraco senso de 
obrigação familiar. 

Possuindo maior senso de cuidado, as mulheres sentem com 
mais intensidade o conflito entre este e o trabalho e, caso tenham 
que escolher, tende a escolher o cuidado, enquanto os homens ten-
dem a escolher o trabalho (WALKER et al., 1995 apud FERREIRA, 
2007). Tal senso de cuidado familiar faz a mulher se sentir respon-
sável pelo indivíduo dependente e não achar que seja justo dividir a 
obrigação com outra pessoa (GIACOMIN et al., 2005). Além disso, 
o custo de oportunidade feminino de cuidar é mais baixo, pois seu 
salário no mercado de trabalho é menor (WALKER et al., 1995 apud 
FERREIRA, 2007). Portanto, se for necessário que alguém saia do 
mercado de trabalho para cuidar de algum idoso dependente é mais 
provável que esse alguém seja uma mulher.

Entretanto, as mulheres das coortes mais recentes apre-
sentam maior participação no mercado de trabalho que as prece-
dentes (SCORZAFAVE; MENEZES-FILHO, 2001; CORRÊA; 
QUEIROZ, 2008)6. Com a maior participação da mulher no mer-
cado de trabalho e sua maior equidade em relação ao homem, a ati-
vidade de cuidado concorre com outras atividades para a realização 
da mulher, que se dedica cada vez menos exclusivamente ao cuidado 
dos familiares (NASCIMENTO, 2006). 

5 Razão de sexo: número de homens para cada grupo de 100 mulheres (DATASUS, 
2009).

6 Vários são os fatores que permitiram à mulher uma maior participação no mercado 
de trabalho. Entre eles, o aumento do nível de escolaridade e a queda da taxa de 
fecundidade (graças à generalização das práticas anticonceptivas), os movimentos 
feministas (que levaram à alterações na formação da identidade feminina), e a 
industrialização crescente de bens e serviços do lar, que permitiram às mulheres 
maior disponibilidade de tempo para se dedicarem a outras atividades que não 
as domésticas (WAJNMAN, QUEIROZ; LIBERATO, 1998; SCORZAFAVE; 
MENEZES-FILHO, 2001).
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Há, ainda, algumas evidências de que o nível de cui-
dado dedicado por cada membro da rede social seja relacionado ao 
ambiente do idoso. McGarry (1998) mostra que a probabilidade de 
ajudar os pais muda de acordo com a ordem de nascimento e o sexo 
de cada filho, sendo que a probabilidade da mulher ajudar sempre 
é maior que a de um homem ajudar quando ambos são da mesma 
ordem de nascimento. A relação entre o cuidado dedicado e a ordem 
dos nascimentos e o sexo é uma evidência de que a composição fami-
liar está relacionada ao nível desse cuidado.

O cuidado que cada familiar dedica ao idoso também 
pode ser influenciado pelo cuidado já realizado por outros paren-
tes. McGarry e Schoeni (1995), por exemplo, encontraram em seu 
estudo que avós transferem menos recursos se os pais já fizerem 
as transferências, e os pais transferem menos se os avós fizerem as 
transferências. Já Saad (2004) verifica que a chance de um filho for-
necer ajuda material aos pais diminui com o número de filhos que 
ele possuir, indicando alguma concorrência pelo cuidado no interior 
das famílias. 

Outra forma de a família reagir ao seu contexto socioeco-
nômico é por meio do arranjo familiar. Em famílias mais pobres 
observamos que um arranjo domiciliar multigeracional é uma forma 
de sobrevivência, no qual as diferentes gerações se ajudam mutua-
mente (GIACOMIN et al., 2005) no cuidado dos dependentes e na 
renda familiar. Como exemplo, Cameron (2000), analisando dados 
da Indonésia, encontra que pais não casados ou com saúde debilitada 
são mais suscetíveis a morar com filhos. Já DaVanzo e Chan (1994), 
para a Malásia e a Ásia, destacam que pais e filhos tendem a morar 
juntos quando o custo da residência é mais alto.

Por outro lado, cresce o número de idosos morando sozi-
nhos (PAULO; WAJNMAN; HERMETO, 2008), o que, ao con-
trário da institucionalização, pode ser sinal de boa condição de saúde 
e envelhecimento bem-sucedido. Camargos e Rodrigues (2008), a 
partir de entrevistas em profundidade, mostram a realidade de mui-
tos idosos que moram sozinhos e praticamente não precisam de cui-
dados de terceiros, indicando que os idosos que moram sozinhos 
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gozam de bom estado de saúde. Observamos entre esses idosos um 
desejo de não incomodar outras pessoas com seus gastos e demanda 
por cuidado. A renda e o estado de saúde são, nesse sentido, fato-
res determinantes na escolha do idoso por morar sozinho. Também 
Paulo, Wajnman e Hermeto (2008), verificando o efeito do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC)7 nos arranjos domiciliares, desta-
cam que, quanto maior a renda, maior a possibilidade de o idoso 
morar sozinho, e que o recebimento do BPC aumenta a probabili-
dade de o idoso morar sozinho. O fato de morar sozinho, entretanto, 
não significa que o idoso não tenha uma rede de apoio (LUBBEN, 
1988). Familiares foram muito citados em caso de necessidade e 
os amigos se revelaram presenças constantes em casos de doenças, 
tanto complementando o apoio familiar quanto sendo a única base 
de apoio (CAMARGOS; RODRIGUES, 2008). Entre os solteiros, a 
participação de amigos revelou-se ainda mais frequente na doença. A 
família, amigos, vizinhos e porteiros foram as pessoas de referência 
citadas em casos de emergência. 

Conclusões

O envelhecimento é um ganho desejado pela sociedade, 
uma vez que tanto as mulheres desejaram ter um número menor 
de filhos quanto a população como um todo comemora a queda na 
mortalidade. O envelhecimento populacional é um fenômeno que 
ocorre em vários países e trás consigo novos desafios. Mais que ante-
cipar os possíveis problemas a serem enfrentados, é necessário ante-
cipar as políticas de bem-estar populacional para que os frutos do 
envelhecimento sejam de fato positivos para a população em geral. 

Para atender as demandas de mão de obra para o mercado, 
de saúde, de educação, acessibilidade, entre outras, a organização da 
sociedade deve se adaptar de forma a encontrar uma solução comum 
que cause bem-estar tanto aos idosos quanto às famílias. Tais adap-
tações provavelmente serão mais difíceis, do ponto de vista social, 

7 Um programa federal de transferência de renda de cobertura nacional destinado a 
idosos e pessoas portadoras de deficiência.
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em lugares que não conseguirem aproveitar bem o desenvolvimento 
propício do período de bônus demográfico (CARVALHO; WONG, 
1995), como pode acontecer com o Brasil e, principalmente, com o 
Nordeste brasileiro. Portanto, o sucesso de políticas adotadas agora 
pode refletir positiva ou negativamente na capacidade de enfrenta-
mento desses desafios proporcionados pelo envelhecimento.

Assim, as atitudes de hoje quanto a políticas públicas e 
comportamentos sociais se refletem na saúde das famílias no longo 
prazo. Pensar no hoje garante um envelhecimento populacional sau-
dável amanhã. 
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Introdução

O acelerado processo de envelhecimento populacional no 
Brasil, atrelado a uma série de mudanças socioeconômicas, compor-
tamentais e culturais, vem ocasionando uma heterogeneização dos 
tipos de arranjos domiciliares. Arranjos uniparamentais e unipesso-
ais, especialmente os chefiados por mulheres, vem ganhando espaço, 
em detrimento de modelos formados por casal vivendo com filhos. 

No contexto desse quadro de mudanças, a presença de pes-
soas idosas na composição familiar vem aumentando ao longo das 
décadas. Observa-se também um incremento na proporção de idosos 
na posição de chefe do domicílio. Essa tendência indica que o idoso, 
em especial as mulheres, vêm ganhando maior influência e prestígio 
dentro de suas famílias. Destaca-se neste cenário o crescimento da 
proporção de idosos gerindo domicílios unipessoais. 

Diante desse quadro, o objetivo deste estudo é identificar 
os fatores demográficos, de saúde, socioeconômicos e domiciliar 
determinantes da condição do idoso morar sozinho no Rio Grande 
do Norte, no ano de 2000. 
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Na conjuntura de envelhecimento populacional que se 
insere o Brasil, estudos relacionados aos idosos justificam-se por si 
só. A produção de conhecimento atrelada a um fenômeno contem-
porâneo e com repercussões em fatores determinantes do desen-
volvimento de uma sociedade é sempre bem-vinda, pois além dos 
resultados em si, suscitam e aprofundam as discussões sobre o tema, 
gerando subsídios para implementação de políticas públicas voltadas 
para a assistência ao idoso. 

O bem-estar do idoso depende, sobremaneira, do tipo de 
arranjo familiar ao qual ele está inserido. Assim, a adoção de políticas 
públicas adequadas deve ser pautada em investigações que procurem 
identificar os determinantes geográficos, demográficos, econômi-
cos, sociais e culturais dos tipos de arranjos domiciliares prevale-
centes entre a população idosa. O enfoque nos arranjos domiciliares 
unipessoais de idosos está vinculado à discussão sobre o papel da 
família nos cuidados aos seus membros com 60 anos ou mais, para 
compensar a menor participação do Estado como provedor de assis-
tência social e às limitações na abrangência e qualidade do sistema 
de saúde. 

Idosos e domicílios unipessoais 

A presença de pessoas idosas na composição familiar vem 
aumentando ao longo das décadas. Em 1980, 21,6% do total das 
famílias continham ao menos um idoso, enquanto que em 2000 
essa proporção atingiu 24,1% (CAMARANO; KANSO; MELLO, 
2004). Entre os idosos, tem-se que o padrão familiar dos homens é 
mais característico de família nuclear tradicional (com a presença de 
cônjuge e filhos), enquanto as mulheres distribuem-se de forma mais 
heterogênea, havendo aquelas que moram sozinhas, aquelas que 
moram com parentes ou só com filhos (além de outras categorias). 
Em termos percentuais, 80,9% dos homens idosos moravam com seu 
cônjuge e apenas 8,7% moravam sozinhos. Entre as mulheres, 46% 
viviam com seu cônjuge, 13,7% moravam apenas com um parente e 
16,7% viviam sozinhas. Considerando o total de idosos, sem distin-
ção de sexo, 13,7% moravam sozinhos (ROMERO, 2002).
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Alguns estudos indicam uma tendência de aumento na 
proporção de idosos gerindo domicílios unipessoais. De acordo com 
dados censitários, do contingente de arranjos sob responsabilidade 
de idosos, em 1991, os unipessoais representavam 15,4%, passando 
a responder por 17,9% em 2000 (IBGE, 2002b). Dentre as famílias 
compostas por chefes ou cônjuges idosos, destacou-se, no período 
de 1970 a 1999, o incremento da proporção de mulheres morando 
sozinhas, passando de 2,2% para 8,5%. Em menor escala, verifi-
cou-se, no mesmo período, um aumento do número de homens 
idosos morando sozinhos (CAMARANO; EL GHAOURI, 2002).

Em um estudo para os Estados Unidos, Kramarow (1995) 
observou que o aumento da proporção de idosos vivendo sozinhos 
no século XX pode ser explicado com base em diferentes argumen-
tos relacionados a aspectos demográficos, culturais e econômicos. 
Demograficamente, esse aumento na proporção dos idosos morando 
sozinhos guarda relação com a queda da fecundidade, o que tem 
provocado a redução do número de filhos disponíveis com quem o 
idoso possa residir. Economicamente, melhorias nos níveis de renda 
tem possibilitado ao idoso optar por mais privacidade em arranjos 
domiciliares unipessoais. Já o argumento cultural apoia-se na ado-
ção de valores que enfatizam o individualismo. Adicionalmente, 
Camargos et al. (2005) coloca que o incremento do número de divór-
cios, a melhoria nas condições de saúde e o consequente aumento do 
número de anos vividos, especialmente no caso das mulheres, além 
do surgimento de novas tecnologias na área da comunicação e trans-
porte, também têm contribuído para o incremento da proporção de 
idosos vivendo em domicílios unipessoais.

Em um estudo envolvendo idosos paulistanos em 2000, 
Camargos et al. (2005) identificou dentre aspectos demográficos, de 
saúde e socioeconômicos, aqueles determinantes da chance de um 
idoso morar sozinho. Segundo os resultados apresentados, as chan-
ces de um idoso morar sozinho são maiores para os representantes 
do sexo masculino, para aqueles com renda a partir de 3 salários 
mínimos, com 75 anos ou mais, viúvos, que não tem filhas ou com 
5 ou mais anos de estudo. Com relação aos aspectos de saúde, ter boa 
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autopercepção de saúde também aumenta a chance do idoso morar 
sozinho, assim como ser livre de incapacidade funcional. Em outro 
estudo, focando apenas as idosas do estado de Minas Gerais em 
2003, morar em zona urbana e ser da etnia/cor parda torna maior a 
chance da idosa formar domicílio unipessoal (CAMARGOS et al., 
2006).

Examinando aspectos de saúde, Romero (2002) verificou 
que o efeito de morar sozinho é estatisticamente significativo para 
o risco de declarar-se doente, quando considerado o sexo feminino 
e controlados os condicionantes socioeconômicos e sociodemográfi-
cos. Nesse caso, a probabilidade de sentir-se doente é maior quando a 
idosa mora sozinha do que quando mora com alguém. Já no modelo 
masculino, os resultados demonstram o efeito inverso, podendo ser 
produto da pequena proporção de homens morando sozinhos. Com 
relação à autoavaliação da saúde do idoso, não foi verificada rela-
ção significativa com o fato de se morar sozinho. Contextualizado, 
Romero (2002) ainda coloca que estudos têm apontado para um 
fluxo recíproco entre arranjos familiares de idosos e saúde/risco de 
morte. Se por um lado, a deterioração da saúde pode conduzir a uma 
redefinição dos arranjos familiares ou mesmo de certas estruturas 
familiares, por outro, o tipo e caracterização da rede social e familiar 
pode promover riscos distintos de doença e morte para os idosos. 
Apesar desse indicativo, não há certeza de que uma determinada 
combinação de suporte e estrutura familiar favoreça ou não a saúde 
dos idosos.

Abordando os motivos que levam o idoso a residir em 
arranjos multigeracionais, Yazaki (1992) – baseado em um estudo 
anterior de Yazaki et al. (1991), desenvolvido a partir de entrevistas 
em profundidade –, destaca a falta de autonomia física ou finan-
ceira do idoso. Adicionalmente, fatores como viuvez, separação do 
idoso, baixo valor da aposentadoria, assim como a falta de autono-
mia financeira dos filhos ou separação dos mesmos, também se mos-
traram associados à redefinição dos arranjos familiares. Esse tipo de 
configuração é uma estratégia familiar que busca beneficiar ambas 
as gerações, tendo a variação na renda dos pais e dos filhos um peso 
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importante para sua definição (CAMARANO; KANSO; MELLO, 
2004).

Assim, a formação de um domicílio unipessoal composto 
por idoso é resultado do cruzamento de uma gama de interesses e 
necessidades, atrelado a história de vida e de opções de escolha, que 
moldam o perfil de cada um. Morar sozinho pode representar uma 
escolha baseada na independência e busca de privacidade, não signi-
ficando o afastamento dos cuidados da família. Por outro lado, pode 
indicar abandono e falta de opção em compor um domicílio junto a 
outros familiares. Devemos considerar também as necessidades dos 
familiares, especialmente dos filhos. Nesse caso, o sucesso da inser-
ção no mercado de trabalho e a constituição de uma nova família são 
determinantes da corresidência intergeracional.

Dados e metodologia

As informações utilizadas neste estudo são procedentes do 
Censo Demográfico 2000 para o estado do Rio Grande do Norte, 
com dados oriundos tanto do banco de domicílio quanto o de pes-
soas. A amostra é composta apenas por idosos com 60 anos ou mais, 
residentes em domicílios particulares permanentes no estado, em 
2000. 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, aplicou-se 
a técnica de regressão logística binária múltipla, modelando-se a 
relação entre a variável dependente mora sozinho(a) e um conjunto 
de 9 variáveis independentes. As variáveis independentes foram 
selecionadas a partir do critério de presumível relevância explicativa, 
tendo como base, de maneira geral, estudos já realizados neste âmbito, 
incluindo assim aspectos demográficos, de saúde, socioeconômicos e 
domiciliares. Dentre as variáveis referentes aos aspectos demográficos, 
consideraram-se sexo, grupos de idade, cor/raça, estado conjugal 
e tamanho populacional do município. Como variável de saúde, 
empregou-se deficiências. Já como variável domiciliar, utilizou-se 
total de cômodos. Finalizando, dentre as variáveis socioeconômicas, 
aplicou-se total de rendimentos e anos de estudo.



DETERMINANTES DAS CONDIÇÕES DOS IDOSOS EM DOMICÍLIOS UNIPESSOAIS

117

A variável dependente mora sozinho(a) foi construída a par-
tir da variável número de moradores no domicílio (v7100), dispo-
nível no Censo de 2000. Cada caso foi classificado segundo duas 
categorias, distinguindo-se moradores de domicílios unipessoais de 
moradores dos demais arranjos domiciliares. 

A variável sexo foi empregada da forma como está disposta 
no banco de dados censitário (v0401), dispondo das alternativas 
masculino e feminino.

A variável grupos de idade resultou da agregação, em três 
categorias, da variável do Censo idade em anos (v4752). As alterna-
tivas criadas foram: 60 a 69 anos; 70 a 79 anos; e 80 anos e mais. 
Optou-se pela categorização em grupos decenais a fim de robustecer 
a qualidade da informação em face aos problemas de arredonda-
mento da idade reportada, presente em todas as idades, e reportagem 
de idades mais elevadas do que a real, verificada no grupo dos idosos. 
Além disso, entende-se que essa categorização reflete prováveis dife-
renças no estágio de vida dos idosos. 

A variável cor/raça também foi originada a partir da agre-
gação, em duas categorias, de uma variável censitária, neste caso cor 
ou raça (v0408). As alternativas criadas foram: branca e negra, esta 
última abarcando as categorias censitárias afro e parda. Devido à 
presença de apenas 0,15% de casos classificados como oriental ou 
indígena, optou-se por excluí-las da base de dados empregada neste 
estudo. Adicionalmente, excluiu-se os casos classificados como igno-
rado (correspondentes a 0,42%).

A variável estado conjugal foi criada a partir do cruza-
mento de informações provenientes de duas variáveis censitárias: 
vive em companhia de cônjuge ou companheiro (v0436) e estado 
civil (v0438). Dessa forma, as categorias resultantes foram: casado(a) 
ou em união consensual; separado(a) ou desquitado(a); viúvo(a) e 
solteiro(a). 

A variável tamanho populacional do município foi originada 
a partir da classificação da variável município (v0103), presente no 
Censo, de acordo com o tamanho da população total residente em 
2000. Ressalta-se que os municípios foram categorizados segundo 
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três alternativas: menos de 20 mil habitantes; de 20 a menos de 150 
mil habitantes; e a partir de 150 mil habitantes. 

A variável deficiências corresponde a variável de mesmo 
nome inclusa no Censo (v0414). Neste caso, as categorias referem-se 
a tipos de deficiência física: paralisia permanente total; paralisia 
permanente das pernas; paralisia permanente de um dos lados do 
corpo; falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar; nenhuma 
das enumeradas; e ignorado. Apesar do Censo 2000 incluir outras 
variáveis relacionadas à saúde, a decisão de não considerá-las neste 
estudo baseou-se na suposição de que essas variáveis admitem 
maior subjetividade nas respostas. Por exemplo, o entendimento 
do que é um problema mental permanente ou mesmo o grau de 
dificuldade para ouvir, enxergar ou caminhar/subir escadas, pode 
variar de acordo com a pessoa entrevistada de forma a comprometer 
a objetividade dos resultados coletados. 

A variável total de cômodos foi originada a partir da cate-
gorização da variável censitária de mesmo nome (v0203) em quatro 
alternativas: até 4 cômodos; 5 e 6 cômodos; 7 e 8 cômodos e; 9 e 
mais cômodos.

A variável total de rendimentos corresponde à variável dis-
ponível no Censo (v4614) que provém da soma dos rendimentos 
brutos por trabalho, aposentadoria ou pensão, ajuda de familiares, 
aluguel, aplicações bancárias, ajuda de bem-estar social e rendi-
mentos de outras fontes, referentes ao mês de julho de 2000. Foram 
definidas três categorias de resposta de acordo com o observado em 
estudo condizentes com o objetivo deste trabalho1, sendo os valores 
representados em salários mínimos (SMs)2: menos de 1 SM; de 1 a 2 
SMs e; mais de 2 SMs. 

A variável anos de estudo foi criada a partir da categorização 
da variável censitária (v4300) em duas alternativas: 0 a 4 anos 
de estudo e 5 ou mais anos de estudo. Quanto aos idosos sem 
determinação do número de anos de estudo, optou-se por incluí-
los na primeira categoria (0 a 4 anos de estudo), considerando a 

1  Para maiores informações, consultar Camargos et al., 2006.
2  O salário mínimo correspondente ao ano de 2000 era de R$ 151,00 (IBGE, 2002a).
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suposição, seguida por outros estudos semelhantes3, de que esses 
não estudaram. 

Tem-se, dessa forma, como amostra final um contingente 
de 149.264 idosos. É importante ressaltar que o banco de dados 
censitário não contém informações que permitem a exploração do 
papel de fatores como normas culturais, além do número de filhos 
sobreviventes para ambos os sexos. A inclusão de variáveis referentes 
a esses aspectos certamente ajudaria a explicar a relação que se obje-
tiva determinar. Ademais, deve-se reconhecer que a configuração 
do arranjo domiciliar, para casos com mais de um morador, é uma 
função que depende não só dos aspectos inerentes ao idoso como 
também daqueles com quem coabitam. Porém, foi possível conside-
rar apenas as características da população protagonista deste estudo. 

Para a análise dos dados utilizou-se software Statistical 
Package for the Social Science (SPSS), versão 13.0. A interpretação dos 
parâmetros do modelo de regressão logística final foi apresentada 
na forma de razões de chance (odds ratio), que medem a intensidade 
da associação entre cada uma das variáveis preditoras e a variável 
dependente. Quando a razão de chance é menor que um, a variável 
preditora age reduzindo o risco dos idosos formarem domicílio uni-
pessoal. Por outro lado, razões de chance maiores que um, indicam 
que a variável preditora proporciona um maior risco dos idosos com-
porem domicílio unipessoal. Já quando próximo de um, a mudança 
de valores na variável independente em questão não afeta o resultado 
da variável dependente. Foram considerados significativos os resul-
tados em um nível de significância de 5%.

Resultados

Com a análise de regressão, objetiva-se relacionar o con-
junto de variáveis independentes que permitam explicar a variável 
dependente. Dessa forma, deve-se reduzir o número de variáveis 
do modelo final, devido à complexidade em se analisar um modelo 
com muitas variáveis. Por outro lado, esse conjunto de variáveis 

3  Para maiores informações, consultar Camargos et al., 2006.
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selecionadas deve ter tamanho suficiente para que se faça uma predi-
ção bem ajustada (PEREIRA, 2006). 

O procedimento utilizado para a seleção do modelo foi o 
Stepwise Forward, cujo processo inicial inclui no modelo apenas a 
constante. Os próximos passos constituem-se da inclusão ou exclu-
são gradativa de cada uma das variáveis consideradas no estudo, 
de acordo com o critério estatístico baseado no nível descritivo de 
entrada (PE) e de saída (PS), até que não restem mais variáveis a 
serem testadas. Para tanto, utilizou-se como valores de entrada e 
saída 0,10 e 0,15, respectivamente. 

Os resultados do modelo são apresentados na Tabela 1. De 
acordo com os critérios estabelecidos, todas as variáveis que partici-
param do processo continuaram no modelo, com exceção de total 
de rendimentos. 

Considerando o sexo, a chance de uma mulher idosa morar 
sozinha é 35% menor do que a observada para os homens idosos.

Comparados aos idosos com declaração de paralisia perma-
nente total, idosos com algum outro tipo de paralisia permanente, 
além daqueles que não possuem esse tipo de deficiência em algum 
dos graus considerados, apresentaram maiores chances de formar 
domicílio unipessoal. Dentre todas as categorias dessa variável, a 
maior chance de morar sozinho está associada àqueles que não pos-
suíam nenhuma das paralisias enumeradas, sendo 7,09 vezes maior 
se comparada à categoria de referência. A chance de um idoso com 
paralisia permanente das pernas, paralisia permanente de um dos 
lados do corpo ou falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar, é 
expressivamente maior se comparada à verificada para aqueles com 
paralisia permanente total. 

Verificou-se uma relação negativa entre a chance de morar 
sozinho e o tamanho populacional do município de residência do 
idoso potiguar, de acordo com as categorias consideradas. Para os 
idosos que residiam em municípios com população entre 20 e 150 
mil habitantes, a chance do morar sozinho era 21% menor do que a 
verificada para os idosos residentes em municípios com menos de 20 
mil habitantes. Já para os residentes em municípios com um número 
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de habitantes igual ou superior a 150 mil, essa chance é 43% menor. 
Quanto maior o grupo de idade a que pertence o idoso, maior a sua 
chance de morar sozinho. Em comparação aos idosos mais jovens, 
de 60 a 69 anos, aqueles com idade entre 70 e 79 anos apresentaram 
uma chance 30% maior de morar sozinho. Considerando aqueles 
com 80 anos ou mais, essa chance aumenta 59% em relação aqueles 
na faixa dos 60.

Tabela 1 – Parâmetros estimados e razões de chance do modelo logístico 
binário para morar sozinho dos idosos do Rio Grande do Norte, 2000

Fonte de dados básicos: Censo Demográfico (2000).
Significância estatística: * p < 0,05.
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Analisando agora os resultados para a variável cor/raça, 
verificou-se que os idosos negros tem uma chance 14% menor de 
morar sozinho. Por outro lado, a chance de um idoso com 5 ou mais 
anos de estudos morar sozinho é 39% maior do que a verificada 
entre aqueles com menos anos de estudo.

Os resultados do modelo também indicam que total de 
cômodos é determinante da chance de um idoso morar sozinho, 
sendo que, quanto mais cômodos possui o domicílio do idoso, con-
siderando apenas os domicílios particulares permanentes, menor a 
chance de morar sozinho. Comparados com aqueles residentes em 
domicílios com até 4 cômodos, os que moram em locais com 5 ou 6 
cômodos tem a chance de morar sozinho reduzida em 59%. Já aque-
les residentes em domicílios com 7 ou 8 cômodos a chance de morar 
sozinho diminui em 75%. Entre aqueles residentes em domicílios 
com 9 ou mais cômodos, a chance do morar sozinho é 82% menor.

A variável estado conjugal também se apresentou como um 
fator determinante da chance do idoso morar sozinho. Idosos sepa-
rados ou desquitados, viúvos ou solteiros tem uma chance de morar 
sozinho expressivamente maior que aqueles casados ou em união 
consensual. Um idoso viúvo tem 13,31 vezes mais chance de morar 
sozinho, considerando-se a categoria de referência. Já aqueles separa-
dos ou desquitados apresentam uma chance de morar sozinho cerca 
de 20 vezes maior. Entre os solteiros a chance é 25,62 vezes maior, se 
comparado aos casados ou em união consensual.

Conclusões

O modelo ajustado incluiu todas as variáveis consideradas 
no estudo, com exceção da variável total de rendimentos que não 
foi estatisticamente significativa. Apesar dessa variável ser apontada 
por outros estudos como um importante fator determinante de um 
idoso morar sozinho, uma das prováveis explicações para tal resul-
tado apoia-se na reconhecida relação de dependência entre renda e 
educação. Neste caso, a variável educação permaneceu no modelo 
em detrimento de renda. 
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Os resultados produzidos pelo modelo ajustado indicam 
uma maior probabilidade dos homens idosos morarem sozinhos 
em comparação às mulheres, estando, portanto, de acordo com 
outros estudos sobre o tema. Como salientado por Camargos et al. 
(2005), esse resultado vai contra o senso comum, provocando certa 
estranheza, visto que há um contingente maior de mulheres idosas 
morando sozinhas. Ressalta-se que este estudo não trata de simples 
frequências de dados, e sim do papel de determinados fatores como 
condicionantes da formação de domicílios unipessoais de idosos, 
através de medidas de risco.

Também foi verificado, a partir do modelo obtido, que a 
probabilidade de morar sozinho é maior para os idosos sem paralisia 
permanente total. Todos aqueles que apresentaram algum outro tipo 
de paralisia permanente que não a total (paralisia permanente nas 
pernas, de um dos lados do corpo ou falta de perna, braço, mão, 
dedo ou polegar), apresentaram maiores chances de morar sozinho. 
Destaca-se que, dentre todas as categorias, os idosos sem nenhuma 
das paralisias consideradas revelaram-se com maior chance de morar 
sozinho. Este resultado está de acordo com estudos que apontam 
aspectos relacionados à saúde como determinantes da configuração 
de arranjo domiciliar unipessoal de idosos. 

Com relação ao tamanho populacional do município, veri-
ficou-se que quanto maior o município norte-rio-grandense, menor 
a chance dos idosos que lá residem morarem sozinhos. É interessante 
notar que o município de Natal, capital do estado, está inserido den-
tre os municípios cujos idosos residentes possuem a menor chance 
de morar sozinho. 

A variável idade também se mostrou significativamente 
influente na determinação de um idoso morar sozinho. Quanto 
mais avançada a idade, maior a chance de compor domicílio unipes-
soal. Esse resultado é condizente com outros estudos da literatura. 
Uma provável explicação reside no fato de que, com o avançar da 
idade, tem-se aumentada a probabilidade do idoso que mora com 
cônjuge se tornar viúvo.
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Focando agora a variável cor/raça, os resultados indicam 
que os idosos classificados como brancos tem maior chance de morar 
sozinho. Dado que no Brasil, de maneira geral, aqueles classificados 
como brancos possuem melhores condições socioeconômica, o resul-
tado aqui apresentado condiz com o esperado, pois os idosos com 
maior escolaridade têm mais chance de morar sozinho. 

Idosos que residem em locais com até 4 cômodos, apresen-
tam uma chance de morar sozinho superior à verificada para aqueles 
que residem em locais com mais de 4 cômodos. Neste caso, quanto 
mais cômodos formarem o domicílio do idoso, menor a chance de 
morar sozinho. Assim, também há uma relação entre o tamanho 
do domicílio e as condições socioeconômicas. De maneira geral, os 
resultados encontrados neste estudo sugerem que a condição socioe-
conômica do idoso, aferida pelas variáveis anos de estudo, cor/raça, 
total de cômodos, revelou-se marcante como determinante do fato 
de um idoso morar ou não sozinho.

Deve-se esclarecer que o estudo não explora a relação de 
causa e efeito, pois o alcance deste trabalho não permite distinguir 
se as características do idoso modelam ou foram modeladas pelo seu 
arranjo domiciliar. Dentre as possibilidades de estudos posteriores, 
sugere-se a construção de modelos distintos segundo sexo, partindo-se 
do pressuposto que as interações familiares entre idosas e seus 
parentes mais próximos diferem daquelas protagonizadas pelos 
idosos do sexo masculino.
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Introdução

O câncer de boca é classificado como uma das dez maiores 
incidências de câncer no mundo (JORDÁN et al., 1999) e, apesar da 
evolução tecnológica da Medicina nas últimas décadas, a mortalidade 
por esse câncer continua em níveis considerados altos na maioria dos 
países desenvolvidos (LAEMMEL et al., 1995). No Brasil, as taxas 
de incidência e de mortalidade por câncer de boca encontram-se 
entre as mais elevadas do mundo, sendo que o diagnóstico, que não 
deveria oferecer dificuldades em vista do fácil acesso à cavidade 
bucal, geralmente é feito nas fases mais avançadas de evolução da 
doença (KOWALSKI, 1991). 

Nieto e Ramos (2002) obtiveram um coeficiente de mor-
talidade pelos canceres de língua, glândula salivar, boca e orofaringe 
na Espanha, padronizado pela idade, igual a 6,23 por 100 mil habi-
tantes para o sexo masculino, no período entre 1990 e 1994. Para o 
sexo feminino, o coeficiente obtido nesse trabalho foi de 0,83 por 
100 mil habitantes. Ainda de acordo com esse estudo, o câncer bucal 
tem tendência crescente nesse país para ambos os sexos. 
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Em Cuba, no período entre 1968 e 1987, a mortalidade por 
câncer de boca estava com tendência caracterizada como decrescente 
(BORRELL; LLUIS; GONZÁLEZ, 1990). Para o período de 1987 
a 1996, a mortalidade por câncer bucal nesse país apresentava uma 
tendência classificada como estável, sendo a mortalidade do sexo 
masculino três vezes mais frequente do que a do sexo feminino, 
coincidindo com resultados internacionais (JORDÁN et al., 1999).  
Dados dos registros de câncer no Brasil indicam que o câncer de 
boca constitui um sério problema de saúde pública, repercutindo na 
produtividade do país, visto que a maioria dos acometidos encontra-se 
numa faixa etária economicamente ativa. A taxa de mortalidade por 
câncer de boca passou de 1,32 por 100 mil habitantes em 1979 para 
1,82 por 100 mil habitantes em 1998. Nesse período, para o sexo 
feminino, observou-se uma variação de 0,48 para 0,70 por 100 mil, 
enquanto que para o sexo masculino essa taxa variou de 2,16 para 
2,96 por 100 mil (SILVA et al., 2005).

No trabalho de Boing et al. (2006) foi identificada uma 
tendência estável do coeficiente de mortalidade por câncer de boca 
para ambos os sexos no Brasil, no período de 1979 a 2002. Nesse 
trabalho, por outro lado, identificou-se uma tendência crescente da 
mortalidade por câncer de boca nas regiões Sul e Nordeste. Ainda 
de acordo com esse estudo, o coeficiente de mortalidade no Brasil 
por câncer de orofaringe é de 0,49 por 100 mil habitantes, com uma 
tendência classificada como crescente.  

O coeficiente de mortalidade por câncer de orofaringe na 
cidade de São Paulo, no período entre 1980 e 2002, é de 0,60 por 
100 mil habitantes, com tendência crescente (BIAZEVIC et al., 
2006). Tendência crescente para o coeficiente de mortalidade por 
câncer de orofaringe também foi observada na Escócia, no período 
de 1960 a 1989 (MACFARIANE et al., 1993), e no Japão, entre 
os anos de 1950 e 1994 (KURUMATANI et al., 1999). O conhe-
cimento da incidência e da mortalidade é essencial para prevenir e 
controlar o câncer de boca, de forma a favorecer o planejamento, 
avaliação e acompanhamento de atividades que visem reverter o per-
fil epidemiológico dessa doença (SILVA et al., 2005). Neste contexto, 
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observa-se a importância da avaliação de séries históricas de incidên-
cia e de mortalidade na realização do monitoramento completo do 
câncer em localidades específicas (LATORRE; CARDOSO, 2001).

O objetivo do presente estudo foi descrever os coeficientes 
de mortalidade pelos cânceres de boca e de orofaringe e suas tendên-
cias, segundo sexo e faixa etária para a cidade de Natal, no estado do 
Rio Grande do Norte, no período de 1980 a 2001.

Fonte dos dados e métodos 

Os dados de mortalidade por câncer de boca e orofaringe, 
no município de Natal-RN, Brasil, foram obtidos através do banco 
de dados da Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 
para o período de 1980 a 2001. Foram observadas neste estudo as 
causas cujos códigos da Classificação Internacional de Doenças, 9. 

ed. (CID-9), variam de 141.0 a 146.9 e da 10a edição (CID-10) os 
cânceres cujos códigos encontrados estão entre C01.0 e C10.9. Os 
cânceres obtidos foram divididos em dois tipos: orofaringe (146.9, 
CID-9 e C10.9, CID-10) e os demais, aqui classificados como câncer 
de boca. Foram obtidos os coeficientes de mortalidade padronizados 
pela idade, através do método direto, utilizando-se para isto a popu-
lação padrão mundial de 1960. Esses coeficientes foram calculados 
considerando-se tanto o número total de óbitos como separadamente 
para cada sexo e para cada faixa etária. 

Na análise de tendência das séries temporais dos coeficientes 
de mortalidade ajustou-se, pelo método de mínimos quadrados, o 
modelo de regressão linear simples Yt = b0 + b1 t + et. Neste modelo 
Yt é o coeficiente de mortalidade, t = ano - 1990 e et são erros 
aleatórios não correlacionados, de média zero e variância constante. 
A avaliação da existência de tendência na série baseou-se no teste 
estatístico cujas hipóteses nula e alternativa são, respectivamente, 
H0:b1 = 0 e H1:b1 ≠ 0. Ou seja, a série é considerada estável quando 
a hipótese nula não é rejeitada (p > 0.05). Se a hipótese nula é 
rejeitada (p ≤ 0.05), a série é classificada como tendo tendência 
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crescente ou decrescente, conforme seja o sinal positivo ou negativo, 
respectivamente, da estimativa obtida para o parâmetro b1. 

Na construção do arquivo e tabulação dos dados foi uti-
lizado o Excel (versão 2000). Para os cálculos dos coeficientes de 
mortalidade e sua apresentação gráfica e para análise de tendência, 
foi utilizado o software Statistica 7.0. 

Resultados 

Entre 1980 e 2001 morreram 378 pessoas por neoplasias 
malignas da boca e/ou da orofaringe em Natal. Deste total, 247 
(65,3%) eram do sexo masculino e 131 (34,7%) do sexo feminino, 
ou seja, a razão entre os sexos masculino e feminino é de 1,9:1. Tais 
resultados correspondem aos coeficientes de mortalidade de 6,4 e 
2,1 por 100 mil habitantes para o sexo masculino e o feminino, 
respectivamente. O coeficiente de mortalidade total foi 4,0 por 100 
mil habitantes. Foram 99 mortes por câncer de orofaringe, compre-
endendo 26,2% de todos os óbitos, sendo que 76,8% desses eram do 
sexo masculino. As demais localizações (câncer de boca) somam 279 
óbitos, sendo que deste total 171 (61,3%) eram do sexo masculino e 
108 (38,7%) do sexo feminino. Quase a metade dos óbitos (42,6%) 
tinha idade entre 50 e 70 anos, enquanto que abaixo de 50 anos a 
porcentagem dos óbitos é de 17,7%. Estes dados e os coeficientes 
de mortalidade encontram-se resumidamente na Tabela 1, onde se 
destacam o coeficiente de 6,4 por 100.000 habitantes dos óbitos do 
sexo masculino e o coeficiente de 38,9 por 100.000 habitantes dos 
óbitos com idade acima de 70 anos. 
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Tabela 1 – Distribuição do número e porcentagem de óbitos e dos coeficientes 
de mortalidade por câncer de boca e orofaringe, segundo sexo, localização e 

faixa etária, em Natal-RN, de 1980 a 2001

Variável
Óbitos

N                      %

Coeficiente de 
mortalidade

(por 100 000)

Sexo

Feminino 131 34,7 2,1 

Masculino 247 65,3 6,4 

Total 378 100,0 4,0 

Localização

Boca 279 73,8 2,9 

Orofaringe 99 26,2 1,1 

Total 378 100,0 4,0 

Faixa etária (anos)

< 50 67 17,7 0,6 

50 – 70 161 42,6 12,7 

> 70 150 39,7 38,9 

Total 378 100,0 2,9 
Fonte: os autores (2013).

A Figura 1 ilustra as tendências das séries dos coeficientes 
de mortalidade do total dos canceres de boca e de orofaringe de cada 
um dos sexos e a Figura 2 as tendências das séries dos coeficientes 
para todas as neoplasias consideradas e para os canceres de boca e 
de orofaringe, separadamente. Na Figura 3 estão ilustradas as ten-
dências das séries dos coeficientes de mortalidade, segundo a faixa 
etária. 
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Figura 1 – Coeficientes de mortalidade para o total dos cânceres de boca e 
orofaringe, segundo sexo, em Natal-RN, 1980 a 2001

Fonte: os autores (2013).

Figura 2 – Coeficientes de mortalidade para todas as neoplasias e para os 
cânceres de boca e de orofaringe, em Natal-RN, 1980 a 2001

Fonte: os autores (2013).
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Figura 3 – Coeficientes de mortalidade dos cânceres de boca e orofaringe, 
segundo faixa etária, em Natal-RN, 1980 a 2001

Fonte: os autores (2013).

As estatísticas das séries históricas ilustradas nas Figuras 1, 
2 e 3 estão com os resultados resumidos na Tabela 2, com os ajustes 
dos modelos de regressão para as séries dos coeficientes de morta-
lidade. Nos ajustes obtidos são identificados o valor de p do teste 
sobre b1. De acordo com estes resultados, todas as séries são classi-
ficadas como estáveis, visto consideramos nestas análises um nível 
de significância de 5% para o teste sobre b1. No entanto, se fosse 
considerado um nível de 10% para o referido teste, seria obtido que 
a série dos coeficientes de mortalidade por câncer de boca e orofa-
ringe dos óbitos do sexo masculino estaria com uma tendência linear 
crescente, dado que a estimativa de b1 é positiva (igual a 0,17) e o 
valor de p do teste sobre esse parâmetro neste caso é 0,091. De forma 
análoga, seria concluído que a série dos coeficientes de mortalidade 
por câncer de boca e orofaringe dos óbitos com idade entre 50 e 70 
anos também estaria com uma tendência linear crescente, dado que 
a estimativa de b1 da regressão desta série também é positiva (igual a 
0,39) e o valor de p do teste sobre esse parâmetro neste caso é 0,068. 
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Tabela 2 – Resultados da análise de tendência dos coeficientes de mortalidade 
por câncer de boca e orofaringe, segundo sexo, localização e faixa etária, 

em Natal-RN, 1980 a 2001

Variável Modelo estimado p Tendência

Total 3,90 + 0,05(ano – 1990) 0,2987 estável

Sexo

Feminino 2,18 - 0,03(ano – 1990) 0,3251 estável

Masculino 6,16 + 0,17(ano – 1990) 0,0911 estável

Localização

Boca 2,79 + 0,048(ano – 1990) 0,2126 estável

Orofaringe 1,10 + 0,006(ano – 1990) 0,8065 estável

Faixa etária (anos)

< 50 0,57 + 0,02(ano – 1990) 0,1927 estável

50 – 70 12,04 + 0,39(ano – 1990) 0,0684 estável

> 70 40,60 - 0,49(ano – 1990) 0,4562 estável
Fonte: os autores (2013).

Conclusões 

Atualmente há uma grande preocupação com a tendência 
crescente na incidência do câncer oral em países desenvolvidos, veri-
ficada principalmente na população de jovens do sexo masculino 
desses países (LEWELLYN et al., 2001; MYERS et al., 2000). 

Neste estudo, observou-se que o coeficiente de mortali-
dade por câncer de orofaringe em Natal está acima de muitos países 
desenvolvidos (NIETO; RAMOS, 2002; CANCER RESEARCH 
UK, 2005) 4,14 e é mais de duas vezes a obtida para o Brasil, no 
período entre 1979 e 2002 (BOING et al., 2006).

Conforme Cancer Research UK (2005), em 2003, o coefi-
ciente de mortalidade no Reino Unido era de 2,2 por 100 mil habi-
tantes e, segundo Stewart e Kleihues (2003), estima-se que por ano 
os tumores de boca e de faringe são responsáveis por cerca de 200 
mil mortes em todo o mundo. 
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No Brasil, nas décadas de 1980 e 90, foi verificado um 
crescimento na mortalidade devido o câncer de boca (BOING et al., 
2006). Da mesma forma, o câncer de orofaringe tem uma das mais 
altas taxas de mortalidade entre todas as neoplasias (FERLAY et al., 
2001). 

Quando se compara a distribuição da mortalidade em rela-
ção ao sexo, verifica-se que a porcentagem de óbitos do sexo mascu-
lino é bem maior. Comparado com os achados de Nieto e Ramos 
(2006), verifica-se que o coeficiente de mortalidade para o sexo mas-
culino que encontramos situa-se no mesmo nível do obtido para a 
Espanha. Enquanto que, para o sexo feminino, no período entre 
1980 e 2001, o coeficiente de mortalidade para Natal é 2,5 vezes o 
coeficiente encontrado na Espanha, para o período compreendido 
entre 1990 e 1994.

No Reino Unido (CANCER RESEARCH UK, 2005)14, 
para o sexo masculino e feminino os coeficientes de mortalidade 
encontrados foram de 3,3 e 1,4 por 100 mil habitantes, respectiva-
mente. Ou seja, valores bem abaixo dos obtidos em nosso trabalho 
para Natal, no período entre 1980 e 2001. 

O mais preocupante é a tendência crescente da mortali-
dade. Apesar de não ter sido encontrado significância estatística, 
pode-se verificar que, caso fosse considerado um nível de significân-
cia de 10% para o teste sobre o parâmetro b1 do modelo para a série 
dos coeficientes de mortalidade por câncer de boca e orofaringe dos 
óbitos do sexo masculino, essa série teria tendência linear crescente, 
visto que o p obtido para o referido teste foi 0,0911. 

Também para os óbitos com idade entre 50 e 70 anos, a 
série dos coeficientes de mortalidade para essa faixa etária da mesma 
forma estaria com tendência crescente, caso fosse de 10% o nível 
de significância para o teste sobre o parâmetro b1 do modelo para 
essa série. Ou seja, além de altas magnitudes obtidas, praticamente é 
verificada a existência de tendência crescente para esses coeficientes. 

Vários são os estudos no Brasil que indicam o aumento da 
mortalidade por câncer de boca em pessoas com idade mais avan-
çada, podendo esse crescimento estar se acentuando em função do 
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processo de envelhecimento da população brasileira. Segundo Maciel 
et al. (2004) o risco de morrer por câncer bucal no Brasil aumenta 
com a idade e atinge valores máximos entre 50 e 69 anos de idade, 
isto devido ao fato de que à medida que o indivíduo avança na idade 
fica mais exposto aos agentes cancerígenos. 

Mesmo quando a doença acomete pessoas jovens, geral-
mente constata-se que, embora existam novos agentes etiológicos 
para o câncer de boca, a maioria foi exposta aos tradicionais fato-
res de risco, ou seja, tabagismo, alcoolismo e baixo consumo de 
vegetais e frutas (MACKENZIE et al., 2000). Em quase todos os 
estudos epidemiológicos, o tabaco aparece como o principal fator 
de risco ambiental para o câncer bucal, enquanto que a ingestão 
crônica de álcool é um fator causal devido ao seu efeito cumulativo 
(RODRIGUES et al., 2004; TAVANI et al., 2001; SHIU; CHEN, 
2004). 

Em qualquer que seja a forma do uso do tabaco, os estudos 
demonstram associação significativa entre ser portador de câncer 
de boca e a quantidade de tabaco consumida ao longo do tempo 
(MASHBERG, 1993; KAUGARS et al., 1992). Por outro lado, o 
papel do álcool no desenvolvimento de câncer ainda não foi bem 
elucidado, no entanto, existe a suspeita que este exerça uma ação 
solvente para outros carcinógenos, como o tabaco, por exemplo, 
ou um efeito carcinógeno independente para o câncer de boca e de 
faringe (TALAMI et al., 1990). Uma grande dificuldade encontrada 
nos estudos em atribuir um valor de risco para os consumidores de 
álcool independente do tabaco é que a grande maioria dos fumantes 
é também etilista (FRANCESCHI et al., 1999). Nesse sentido, os 
dados epidemiológicos no Brasil relativos ao câncer de boca refle-
tiriam situações mais aceitáveis caso houvesse empenho governa-
mental para reduzir os consumos de álcool e tabaco (BOING et al., 
2006).

Isto tudo é indicativo de que muito ainda precisa ser feito 
para o controle do tabagismo e do alcoolismo, dado que esses são 
considerados como principais fatores de risco para o câncer bucal, 
sendo 33% a porcentagem estimada de adultos fumantes no Brasil, 
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segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o que corres-
ponde a uma parcela significativa da população adulta do país. 
Sabe-se também que entre as pessoas que consumem habitualmente 
bebidas alcoólicas, a maior prevalência é de fumantes (CHAIEB; 
CASTELLARIN, 1998) indicando assim um forte efeito de intera-
ção entre os consumos de tabaco e álcool. 

Outra constatação é que a piora nos perfis de morbidade 
e mortalidade por câncer bucal tem ocorrido em áreas com baixo 
indicadores de nível socioeconômico (ANTUNES et al., 2001). Isso 
porque há associação entre a dependência alcoólica e tabagista e uma 
maior quantidade de alcoolistas entre os indivíduos de mais baixa 
renda foram encontrados (CHAIEB; CASTELLARIN, 1998). 

Da mesma forma, diferentes medidas de concentração de 
renda estão diretamente relacionadas à indicadores de saúde (LA 
VECCHIA et al., 1997). Grupos populacionais de baixa renda ten-
dem a ter precárias condições de saúde bucal, como também, carên-
cias nutricionais, o que são achados comuns entre os casos de câncer 
de boca e de faringe. 

Nessa perspectiva, possivelmente a relação entre o consumo 
de tabaco e de álcool não seja explicação suficiente para a associação 
entre o câncer bucal e esses fatores de risco visto que populações 
de classe social mais baixa tendem a apresentar níveis mais altos 
de stress, que leva a um maior consumo de cigarro (MARCENES; 
BÖNECKER, 2000). 

Outro aspecto diz respeito ao serviço de saúde, na medida 
em que as altas taxas de mortalidade por esse câncer estão associadas 
principalmente à falta de um diagnóstico precoce da doença. Apesar 
de o câncer bucal ter a possibilidade de ser prevenido e ser detectado 
facilmente em estágios iniciais, no Brasil, esse câncer não tem rece-
bido atenção suficiente, nem da população nem dos profissionais de 
saúde (KOWALSKI, 1991). Diante do fato de que o câncer bucal 
é classificado como uma das 8 principais causas de óbitos por cân-
cer no Brasil justifica a importância de estudos que detalhem com 
precisão os fatores relacionados com sua prevalência (ARMÊNIO; 
BIAZEVIC, 2006). 
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Além de elevadas, as magnitudes dos coeficientes de mor-
talidade, tanto no total como por sexo, por localização e por faixa 
etária, praticamente são classificadas como tendo tendência cres-
cente às séries dos coeficientes de mortalidade por câncer de boca e 
orofaringe (conjuntamente) dos óbitos do sexo masculino e daqueles 
com idade entre 50 e 70 anos. Isto sugere a necessidade de outros 
estudos com avaliações que melhor esclareçam esses fenômenos e 
que indiquem políticas públicas que possam de alguma forma rever-
ter à realidade encontrada neste trabalho. 
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Introdução

Nas últimas décadas, observaram-se grandes transforma-
ções no crescimento e padrão demográficos brasileiro, com uma 
tendência ao envelhecimento populacional. Paralelamente a esse 
processo, a mortalidade no Brasil vem apresentando uma tendência 
de declínio, sobretudo da mortalidade infantil. Entretanto, também 
é perceptível uma grande variabilidade nos níveis e na estrutura de 
mortalidade, fruto das disparidades regionais e sociais (ABREU, 
RODRIGUES; MENDONÇA, 1998). No nosso país, a queda dos 
índices de mortalidade e fecundidade vem provocando profundas 
alterações no quadro de morbidade de sua população e, em conse-
quência, na estrutura da mortalidade por idade e causas de morte 
(PARAHYBA; MONTEIRO, 2000).

O estudo da estrutura de causas de morte tem oferecido 
importantes elementos para a compreensão da evolução da morta-
lidade. A composição das causas de morte segue uma evolução no 
tempo que está diretamente relacionada ao nível de mortalidade e ao 
grau de desenvolvimento de uma região ou país. No processo de queda 
da mortalidade, existe uma alteração nas principais causas de morte. 
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Com o desenvolvimento de uma região, diminui a mortalidade por 
causas exógenas (aquelas influenciadas pelas condições ambientais) e 
aumenta a importância das mortes por causas endógenas (mais rela-
cionadas com os avanços médicos e científicos) (YASAKI, 1990). Tal 
processo é conhecido como transição epidemiológica.

A partir deste processo, os estudos de mortalidade em 
regiões metropolitanas no Brasil passaram a ter maior relevância, 
pois tais mudanças nas características dos óbitos influem considera-
velmente nas políticas públicas a serem desenvolvidas nestas regiões, 
forçando assim um melhor ajuste, tanto no tocante às diretrizes 
e normas quanto ao registro e acompanhamento na evolução das 
mortes. 

Tais estudos, ao levar em consideração as causas de morte, 
corroboram com o entendimento quanto à mudança na estrutura 
etária da população (provocada pela transição demográfica, na qual 
a população está mais envelhecida) e na qualidade de vida das pes-
soas, sobretudo aquelas que vivem em regiões metropolitanas, por 
se tratar de áreas com maior adensamento populacional e crescente 
processo de urbanização. 

As regiões metropolitanas brasileiras têm passado por um 
processo de transformação rápido e dinâmico no aspecto populacio-
nal e de estrutura dos municípios conurbados com seus respectivos 
municípios polo. A elevada concentração da população dos estados 
em seus centros tem se tornado um problema de todas as capitais 
brasileiras. Este processo acontece em quase todas as principais cida-
des brasileiras, especialmente nas capitais nordestinas, devido ao 
problema gerado pelo êxodo rural. E, historicamente, Natal tem sido 
uma das capitais mais revelaram um ritmo de crescimento acelerado.

A partir dos processos de globalização e de intercâmbio 
comercial entre estados e países, a região Nordeste tem sofrido um 
processo de mudança considerável, tanto na sua estrutura demo-
gráfica como física. Isto graças a um maior volume de entrada de 
capital, que tem diversificado os investimentos, acarretando um 
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aquecimento no setor turístico e, consequentemente, no setor imo-
biliário. Dessa maneira, vem acontecendo uma forte mudança no 
estilo de vida e avanços nas condições socioeconômicas, não só do 
município polo da região metropolitana de Natal, mas também nos 
municípios conurbados com este.

As mudanças ocorridas na estrutura física e social dessa 
região têm forte influência no estilo e qualidade de vida das pessoas 
que nela vive, percebida, dentre outras coisas, na redução relativa das 
mortes por fatores socioambientais (as doenças infectoparasitárias), 
que passam a ter menor influência na mortalidade geral. Por outro 
lado, as mortes por causas externas, provocadas por fatores exógenos, 
passam a configurar com mais peso na mortalidade desta popula-
ção. Tal afirmativa é corroborada por Assis e Barbosa (2002, s. p.) 
quando afirmam que:

No município de Natal, a exemplo do que vem acontecendo no 
Brasil, progressivamente tem-se observado um acentuado declí-
nio dos níveis da mortalidade, particularmente nos últimos anos. 
Além disso, também é possível identificar um processo seme-
lhante ao da transição epidemiológica no município. De um lado, 
ao longo dos anos, verifica-se uma redução da importância relativa 
das mortes atribuídas às doenças infectoparasitárias; de outro, as 
mortes por causas crônico-degenerativas assumem uma importân-
cia cada vez maior. Nesse processo, também se constata que as 
mortes por causas externas passam a ocupar paulatinamente um 
papel de destaque.

Destarte, é relevante conhecer o impacto de determinadas 
causas de morte na expectativa de vida da população, levando-se em 
consideração o estado civil, sexo e idade. Homens e mulheres subme-
tem-se a riscos de forma distinta, como também os solteiros e casa-
dos, especialmente os do sexo masculino. Explicitamos então que o 
objetivo deste trabalho é avaliar o impacto de determinadas causas 
de mortes na expectativa de vida de moradores da região metropo-
litana de Natal, segundo sexo, estado civil e grupo etário, e assim 
conhecer os efeitos na esperança de vida provocada pela hipotética 
eliminação dessas causas. 
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Metodologia

Dados: fonte e tratamento

Para elaboração dos cálculos e estimativas deste trabalho, 
utilizamos dados de óbito e de população observados ou estimadas 
para o ano de 2004. A população, residente e estimada, para a região 
metropolitana de Natal provém dos dados dos Censos Demográficos 
de 1991 e 2000 (IBGE). Para estimar a população para 1º de julho de 
2004, utilizou-se uma interpolação linear, adotando taxas geométri-
cas de crescimento, tendo como referência as populações censitárias 
de 1991 e 2000. A partir desta, foi feita uma compatibilização, para 
se adequar aos resultados apresentados pelo Ministério da Saúde ao 
Tribunal de Contas da União. Convém ressaltar que essa estimativa 
de população foi feita para cada sexo, grupo etário e estado civil 
(casado e solteiro). As taxas específicas de mortalidade foram cal-
culadas, com base nas informações de óbitos e de população por 
causa de morte, faixa etária, estado civil e sexo, gerando-se tabelas 
de sobrevivência, segundo estado civil e sexo, para o ano de 2004.

Para o estudo por estado civil, consideraram-se apenas os 
solteiros e casados, pressupondo que os mesmos têm características 
distintas de vida. 

Utilizamos os dados de mortalidade segundo causa de 
morte, oriundos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 
do Ministério da Saúde, para o ano de 2004. Para este estudo 
foram selecionados 7 capítulos: Capítulo 1: doenças infecciosas e 
parasitárias; Capítulo 2: neoplasias; Capítulo 4: doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas; Capítulo 9: doenças do aparelho 
circulatório; Capítulo 10: doenças do aparelho respiratório; Capítulo 
11: doenças do aparelho digestivo; e Capítulo 20: causas externas 
de morbidade e mortalidade. As demais causas foram agrupadas 
na categoria “outras”. As sete causas de morte que compõem este 
trabalho foram selecionadas baseando-se no fato de que as mesmas 
respondiam por 83% do total de óbitos na região metropolitana de 
Natal em 2004. 
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Qualidade do registro de óbitos por causas de morte

Uma etapa importante no processo de organização e trata-
mento dos dados diz respeito à avaliação da qualidade dos mesmos. 
É sabido que as estatísticas vitais no Brasil apresentam problemas de 
sub-registro, que é diferenciado segundo as condições socioeconô-
micas das regiões e por grupos de idade, bem como as causas mal 
definidas representam óbitos ocorridos com inadequada assistência 
médica ou mesmo ausência de assistência. Problemas dessa natureza 
podem comprometer a utilização das informações.

O indicador utilizado neste trabalho para avaliar a quali-
dade do registro de óbitos por causas é o percentual de óbitos classi-
ficados como mal definidos que, uma vez sobre-estimado, acarreta 
uma subenumeração nas demais causas de morte. 

Chackiel (1987) propôs uma classificação da informação 
segundo percentual de óbitos no grupo de causas mal definidas: 
menos que 15% – informação muito boa; entre 15 e 25% – informa-
ção relativamente boa; entre 25 e 40% – informação pouco confiável; 
mais que 40%  informação deficiente. Vale ressaltar que a avaliação 
da qualidade dos dados não se restringe ao percentual de mal defini-
das, ou seja, apresentar um baixo percentual de causas mal definidas 
não significa, necessariamente, que não haja sub-registro nos dados.

De acordo com critério proposto por Chackiel (1987), 
verifica-se que as informações de mortalidade para a região metro-
politana de Natal são muito boas, quando em 2004 este índice ficou 
em 6,44%, minimizando, portanto, a necessidade de correção nes-
tes registros. Além disso, o objetivo deste estudo não é estimar a 
mortalidade, e sim verificar o ganho relativo na esperança de vida 
retirando-se determinada(s) causa(s). Ou seja, se houver problemas 
de registro, deve-se admitir que o problema é para todas as causas, e 
não para alguma especificamente.

O modelo de tabelas de mortalidade 
de múltiplo decremento

Seguindo regras internacionais (OMS), as estatísticas sobre 
causas de morte são tabuladas de acordo com a causa básica de morte, 
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consignada (ou derivada) no atestado de óbito. Entretanto, qualquer 
que seja a causa que tenha ocasionado a morte do indivíduo, ela esteve 
em “competição” com outra ou outras causas de morte (YAZAKI; 
ORTIZ, 1984). O método estatístico que permite estudar esse tipo 
de problema – as situações nas quais os indivíduos estão expostos 
ao risco de morrer por várias causas – é conhecido como “análise de 
riscos competitivos”, e um dos instrumentos dessa análise é a tábua 
de mortalidade de múltiplo decremento (PAES, 1982).

Para analisar as mudanças nos níveis de mortalidade, utiliza-
mos o método de decomposição (ORTEGA, 1987). Tal método per-
mite analisar os efeitos das mudanças da mortalidade no aumento da 
esperança de vida, e as contribuições da redução da mortalidade por 
diferentes causas de morte, em diferentes idades, para a variação da 
esperança de vida de uma população num dado período de tempo. No 
caso do presente estudo, aplicou-se este método para analisar a contri-
buição de cada causa por sexo, estado civil e faixa etária na evolução 
dos ganhos de esperança de vida na região metropolitana de Natal, 
em 2004. Através deste método, é possível identificar quais causas 
e grupos etários apresentam maior contribuição para a variação da 
mortalidade e em quantos anos a esperança de vida foi aumentada. A 
análise do comportamento das causas de morte no ritmo de declínio 
da mortalidade permite verificar como tem ocorrido a combinação 
entre as probabilidades de morte e a estrutura de causas.

Na elaboração deste estudo, teve-se como ponto inicial 
uma tabela de mortalidade dos óbitos observados, com informações 
por causa de morte (i), estado civil e sexo, classificados por grupo 
etário. Para obtenção da tabela de sobrevivência, inicialmente calcu-
lamos as taxas específicas de mortalidade (nTEMx) para cada grupo 
de idade por sexo e estado civil para o ano de 2004. Em seguida, 
calculamos as demais funções da tabela de sobrevivência, entre elas, 
a quantidade de óbitos hipotéticos para todas as causa de morte (ndx), 
que são separados em dois grupos: os que morrem pela causa i e os 
que morrerão pelas outras causas (-i). 

Posteriormente, procedeu-se ao cálculo da razão de morta-
lidade para cada grupo de causa de morte i, ou seja, a proporção dos 
óbitos de determinada causa para cada idade, sexo e estado civil. 
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A partir das razões, obtivemos os óbitos estimados da tabela de 
sobrevivência por causa de morte (ndi

x). Em seguida, calculamos a 
probabilidade de morte corrigida (nqx), ou seja, a probabilidade de 
morte entre x e (x+n) anos, uma vez eliminada uma causa i qualquer. 
Com base nos dados obtidos nas fases anteriores, pôde-se calcular a 
tabela de sobrevivência dado que o risco de uma determinada causa 
i foi eliminado.

Vale destacar que, as demais funções da tabela de sobrevi-
vência foram calculadas a fim de se obter a esperança de vida após a 
eliminação do risco de morte por determinada causa, e a partir des-
tas procedeu-se o cálculo dos ganhos na esperança de vida após esta 
eliminação. Para maiores detalhes sobre a metodologia de tabelas 
de sobrevivência de decremento simples ou tabelas de sobrevivência 
de múltiplos decrementos, consulte a obra de Ortega (1987), ou de 
Preston, Heuveline e Guillot (2001).

Resultados 

A região metropolitana de Natal

Segundo estimativas populacionais, a região metropoli-
tana de Natal (que atualmente é composta por 9 municípios: Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, 
São José de Mipibu, Extremoz, Nísia Floresta e Monte Alegre, por 
ordem de população) conta com uma população para o ano de 2004 
de 1.348.695 habitantes, desse total 52% são do sexo masculino e 
48% do sexo feminino. Quanto à distribuição desta população por 
estado civil, temos 72% de solteiros, 23% casados e 5% estão entre 
os outros estados civis.

Pode-se observar na Figura 1 que a população de mulheres 
casadas é maior do que a dos homens para quase todas as faixas 
etárias, exclusive as que estão acima dos 60 anos, pois a partir desta 
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idade observa-se uma participação masculina maior. Isto pode ser 
explicado pela expectativa feminina que é maior do que a masculina, 
o que as levam a viver sozinhas os últimos anos de vida, após a morte 
do parceiro.

Figura 1 – Pirâmide etária para a população casada, 
na região metropolitana de Natal, 2004

Fonte: os autores (2013).

Distribuição geral da mortalidade na 
região metropolitana de Natal

Segundo Barbosa e Assis (2002), as causas externas em 
Natal apresentaram incremento relativo superior ao crescimento 
populacional de 1990-1992 a 1998-2000, mantendo o terceiro lugar 
entre as principais causas de morte no município, ficando atrás ape-
nas das doenças do aparelho circulatório e das neoplasias. 

Tal padrão de distribuição de causa de morte é também 
verificado para o ano de 2004 na região metropolitana de Natal. 
Observamos como principal causa de morte as doenças do aparelho 
circulatório com 29,11% da mortalidade geral, seguida das neopla-
sias 15,76% e figurando na terceira posição as mortes por causas 
externas com 12,14%, conforme Tabela 1.
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Quando a mortalidade é analisada levando-se em conside-
ração o sexo, temos 57% e 43% para o sexo masculino e o feminino, 
respectivamente. Acrescentando a esta análise as causas de morte 
(Tabela 2), observa-se uma continuidade na importância relativa de 
óbitos no sexo masculino semelhante à mortalidade geral, já com 
o sexo feminino há uma mudança, na qual as doenças do aparelho 
respiratório passam a ocupar a terceira posição, enquanto que, as 
causas externas passam a ocupar 8ª posição. Ou seja, observa-se uma 
mudança relativa da mortalidade quanto ao fator sexo.

Tabela 1 – Distribuição da mortalidade por causa de morte, 
na região metropolitana de Natal, 2004

Capítulo CID-10 Óbitos %

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias  249 4,30
II. Neoplasias (tumores)  913 15,76
III. Doenças sangue órgãos hemat. e transt. imunitár.  13 0,22
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  446 7,70
V. Transtornos mentais e comportamentais  30 0,52
VI. Doenças do sistema nervoso  78 1,35
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide  2 0,03
IX. Doenças do aparelho circulatório  1.686 29,11
X. Doenças do aparelho respiratório  534 9,22
XI. Doenças do aparelho digestivo  293 5,06
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo  40 0,69
XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. conjuntivo  8 0,14
XIV. Doenças do aparelho geniturinário  103 1,78
XV. Gravidez parto e puerpério  7 0,12
XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal  217 3,75
XVII. Malf. cong. deformid. e anomalias cromossômicas  99 1,71
XVIII. Sint. sinais e achad. anorm. ex. clín.. e laborat.  371 6,41
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade  703 12,14
Total  5.792 100,00

Fonte: DATASUS/MS. 
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Capítulo CID-10
Masculino Feminino

Óbitos % Óbitos % Total
I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 130 3,97 119 4,74 249

II. Neoplasias (tumores) 449 13,71 464 18,50 913
III. Doenças sangue órgãos hemat. 
e transt. Imunitár. 7 0,21 6 0,24 13

IV. Doenças endócrinas nutricionais 
e metabólicas 207 6,32 239 9,53 446

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 23 0,70 7 0,28 30

VI. Doenças do sistema nervoso 42 1,28 36 1,44 78
VIII. Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 1 0,03 1 0,04 2

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 866 26,43 820 32,70 1686

X. Doenças do aparelho respiratório 274 8,36 260 10,37 534
XI. Doenças do aparelho digestivo 194 5,92 99 3,95 293
XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 18 0,55 22 0,88 40

XIII. Doenças sist. osteomuscular e 
tec. conjuntivo 2 0,06 6 0,24 8

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 56 1,71 47 1,87 103

XV. Gravidez parto e puerpério 0 0,00 7 0,28 7
XVI. Algumas afec. originadas no 
período perinatal 127 3,88 90 3,59 217

XVII. Malf. cong. deformid. e 
anomalias cromossômicas 57 1,74 42 1,67 99

XVIII. Sint. sinais e achad. anorm. 
ex. clín. e laborat. 221 6,75 150 5,98 371

XX. Causas externas de morbidade 
e mortalidade 608 18,56 95 3,79 703

Total 3276 100,00 2508 100,00 5792

Fonte: DATASUS/MS.

Tabela 2 – Distribuição da mortalidade por causa e sexo, 
na região metropolitana de Natal, 2004
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Esperança de vida

Os dados apresentados na Tabela 3 revelam que, para a 
região metropolitana de Natal no ano de 2004, a esperança de vida 
ao atingir 20 anos para os homens é de 54,5 anos, enquanto que 
para as mulheres é de 59,4 anos, resultando numa diferença de 4,9 
anos. Sobre a idade de 40 anos, a diferença é de 3,6 anos; aos 60 
anos, a diferença é de 2,3 anos, e ao atingir os 80 anos, a diferença é 
menor que um ano. Dessa forma, pode-se inferir que a diferença da 
expectativa de vida entre mulheres e homens diminui inversamente 
ao aumento da idade.

Tabela 3 – Esperanças de vida aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos, observadas 
e diferenças, na região metropolitana de Natal, 2004

Homens Mulheres Diferença

e20 54,5 59,4 4,9

e30 45,6 49,7 4,1

e40 36,4 40,0 3,6

e50 27,8 30,9 3,1

e60 19,8 22,1 2,3

e70 13,2 14,7 1,5

e80 7,1 7,8 0,7

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1991, 2000) e DATASUS/MS.

Na Tabela 4, a expectativa de vida é apresentada por sexo 
e por estado civil, ou seja, a comparação é entre os sexos do mesmo 
estado civil. Observa-se que para o grupo de solteiros a expectativa 
de vida aos 20 anos é de 56,9 anos para os homens e 59,9 para as 
mulheres, gerando uma diferença de 3,0 anos. Aos 30 anos, a dife-
rença entre os sexos para os solteiros cai para 2,0 anos, enquanto que 
para os casados de sexos opostos, a diferença passa para 5,1 anos. À 
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idade de 50 anos, os solteiros têm praticamente a mesma expectativa 
de vida, pois sua diferença é de bem menos de um ano, já nos casa-
dos essa diferença passa para 4,2 anos. Nas idades de 60 e 70 anos, 
ocorre um paradoxo entre solteiros e casados, pois quando avalia-
dos os solteiros, os homens têm uma esperança de vida ligeiramente 
maior que as mulheres, enquanto que nos casados, estas diferenças 
passam para 3,3 e 2,2 anos a favor das mulheres, respectivamente.

Tabela 4 – Esperanças de vida por estado civil e sexo aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 
e 80 anos, observadas e diferenças, na região metropolitana de Natal, 2004

Homens Mulheres Diferença Homens Mulheres Diferença

Solteiros Casados

e20 56,9 59,9 3,0 54,3 59,6 5,3

e30 48,1 50,1 2,0 44,7 49,8 5,1

e40 39,1 40,5 1,4 35,4 40,1 4,7

e50 30,8 31,2 0,4 26,7 30,9 4,2

e60 22,6 22,5 -0,1 18,7 22,0 3,3

e70 15,2 15,0 -0,2 12,1 14,3 2,2

e80 7,8 8,0 0,2 6,9 7,8 0,9

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1991, 2000) e DATASUS/MS.

Quando são analisados os sexos por estado civil (Tabela 5), 
observa-se que em ambos os casos os solteiros têm expectativas de 
vida maior que os casados, porém, no caso dos homens, à idade de 
20 anos a diferença é de 2,6 anos e ao longo do aumento da idade 
essa diferença também cresce, quando aos 50 anos chega a 4,1 anos, 
passando a declinar a partir dos 60 anos. Com as mulheres, a dife-
rença permanece quase que constante, e é menor que um ano para 
todas as idades.
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Tabela 5 – Esperanças de vida por sexo e estado civil aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 
e 80 anos, observadas e diferenças, na região metropolitana de Natal, 2004

Homens Mulheres

Solteiros Casados Diferença Solteiras Casadas Diferença

e20 56,9 54,3 2,6 59,9 59,6 0,3

e30 48,1 44,7 3,4 50,1 49,8 0,3

e40 39,1 35,4 3,7 40,5 40,1 0,4

e50 30,8 26,7 4,1 31,2 30,9 0,3

e60 22,6 18,7 3,9 22,5 22,0 0,5

e70 15,2 12,1 3,1 15,0 14,3 0,7

e80 7,8 6,9 0,9 8,0 7,8 0,2
Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1991, 2000) e DATASUS/MS.

Ganhos nas esperanças de vida com a eli-
minação de alguma causa de morte

Para analisar os resultados das esperanças de vida observa-
das por sexo e eliminando determinada causa de morte, observam-se 
os dados apresentados na Tabela 6. Segundo evidenciaram Barbosa 
e Andrade (2000), os maiores ganhos na esperança de vida para 
o Brasil como um todo, no ano de 1991, ocorreriam caso fossem 
eliminadas totalmente as mortes por doenças do aparelho circula-
tório. Para a região metropolitana de Natal, esta evidência perma-
nece, pois, tanto para homens quanto para mulheres, a eliminação 
das mortes por doenças do aparelho circulatório é a que geraria um 
maior aumento na esperança de vida ao nascer, elevando em 3,4 e 
3,0 anos, para homens e mulheres, respectivamente. Corroborando 
com os resultados apresentados anteriormente em que a mortalidade 
dessas doenças é a que tem maior peso relativo para ambos os sexos. 
E ainda, a eliminação desta causa representaria o maior ganho tam-
bém para qualquer idade.

Com relação à eliminação das mortes por neoplasia, os 
ganhos diferem entre homens e mulheres, já que nas mulheres este 
seria o segundo maior ganho ao nascer (2,3 anos), enquanto que nos 
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homens passaria a figurar como o terceiro maior ganho (2,2 anos). 
No entanto, esta posição no sexo masculino só se confirma até a 
idade de 30 anos, pois a partir desta, a eliminação das mortes por 
neoplasia passa a ocupar a segunda posição em ganho. Isto é, a espe-
rança de vida com a eliminação desta causa passa a ser tão impor-
tante quanto para as mulheres após os 30 anos. Tais afirmativas são 
corroboradas novamente por Barbosa e Andrade (2000), pois eles 
observaram que, entre os homens, o impacto no ganho da esperança 
de vida das mortes por neoplasias seria maior a partir dos 40 anos, 
tendo em vista a alta incidência de alguns tipos de cânceres, tais 
como os de próstata, entre outros. E ainda, segundo Cunha (1998), o 
câncer de mama se destaca como uma das causas mais frequentes de 
morte entre as mulheres, e que a sua incidência aumenta sua partici-
pação relativa na população maior de 25 anos. Ainda é importante 
lembrar que outro tipo de câncer bastante incidente nas mulheres é 
o de colo de útero.

No sexo masculino, a eliminação das mortes por causas 
externas tem o segundo maior peso apenas à idade de 20 anos, que é 
de 2,2 anos. Para as mulheres, a eliminação destas mortes figura em 
sexta posição na ordem de ganho.

Considerando a eliminação das mortes por doenças do 
aparelho respiratório e as ocasionadas por distúrbio endócrino nutri-
cional e metabólico, estas têm forte influência no ganho ao nascer 
das mulheres, pois ocupam respectivamente a terceira e quarta posi-
ção, com respectivos ganhos de 1,1 e 0,8 anos.

Avaliando o ganho na esperança de vida por estado civil 
para cada sexo (Tabelas 7 e 8), observa-se uma diferença considerável 
entre solteiros e casados do sexo masculino, o que para as mulheres 
não se confirma.

Entre os homens solteiros, o ganho na esperança de vida 
aos 20 e 30 anos é maior e consistente quando eliminadas as mortes 
por causas externas (2,3 e 1,4 anos), e que após os 40 anos este ganho 
passa a ser de menos de um ano para todas as idades. Com as outras 
causas de morte, há uma semelhança entre elas quanto ao ganho na 
esperança de vida, pois para todas as idades os ganhos ficam abaixo 



Nascer, envelhecer e morrer:

156

de um ano, quando da eliminação de qualquer uma causa, ou seja, a 
causa de morte que tem maior influência na esperança de vida para 
os solteiros do sexo masculino são as causa externas, isto, até os 30 
anos.

Tabela 6 – Esperanças de vida observadas e estimadas eliminando determinada 
causa de morte por sexo aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos, na região metro-

politana de Natal, 2004

Homens
Obs.: Cap 1 Cap 2 Cap 4 Cap 9 Cap 10 Cap 11 Cap 20 Outras

e20 54,5 54,9 56,5 55,1 57,9 55,1 55,3 56,7 55,8

e30 45,6 46,0 47,6 46,2 49,1 46,2 46,4 46,8 46,8

e40 36,4 36,8 38,4 37,1 39,9 37,0 37,2 37,3 37,6

e50 27,8 28,2 29,7 28,4 31,2 28,4 28,5 28,4 28,8

e60 19,8 20,0 21,4 20,4 22,6 20,3 20,3 20,2 20,6

e70 13,2 13,3 14,2 13,5 15,2 13,6 13,4 13,5 13,8

e80 7,1 7,2 7,5 7,3 7,9 7,3 7,2 7,3 7,4

Mulheres

e20 59,4 59,8 61,7 60,2 62,5 60,0 59,8 59,7 60,2
e30 49,7 50,1 51,9 50,5 52,7 50,2 50,1 50,0 50,4
e40 40,0 40,4 42,2 40,8 43,0 40,6 40,4 40,3 40,7
e50 30,9 31,2 32,7 31,6 33,6 31,4 31,2 31,0 31,5
e60 22,1 22,4 23,6 22,8 24,5 22,6 22,4 22,2 22,7
e70 14,7 14,9 15,6 15,1 16,4 15,0 14,8 14,7 15,0
e80 7,8 7,9 8,3 8,0 8,5 8,0 7,9 7,9 8,0
Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1991, 2000) e DATASUS/MS.

Quanto aos casados do sexo masculino, o ganho na espe-
rança de vida passa a ser maior quando eliminadas as mortes por 
doenças do aparelho circulatório, isto independentemente da idade. 
Neste grupo, as mortes por neoplasias representariam o segundo 
maior ganho.
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Tabela 7 – Esperanças de vida observadas e estimadas eliminando determinada 
causa de morte, para o sexo masculino por estado civil, aos 20, 30, 40, 50, 60, 

70 e 80 anos, na região metropolitana de Natal, 2004

Solteiros

Obs.: Cap 1 Cap 2 Cap 4 Cap 9 Cap 10 Cap 11 Cap 20 Outras

e20 56,9 57,4 56,9 56,9 57,0 56,9 56,9 59,2 56,9

e30 48,1 48,6 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 49,5 48,2

e40 39,1 39,5 39,2 39,1 39,2 39,1 39,1 40,0 39,2

e50 30,8 31,0 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 31,4 30,8

e60 22,6 22,9 22,7 22,6 22,7 22,6 22,6 23,2 22,7

e70 15,2 15,3 15,3 15,2 15,3 15,2 15,2 15,6 15,3

e80 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 8,1 7,8

Casados

e20 54,3 54,7 56,6 54,9 58,0 55,0 55,1 55,8 55,3

e30 44,7 45,1 46,9 45,3 48,4 45,4 45,5 45,9 45,7

e40 35,4 35,8 37,5 36,0 39,0 36,1 36,2 36,2 36,4

e50 26,7 27,0 28,8 27,3 30,2 27,4 27,4 27,2 27,5

e60 18,7 18,9 20,6 19,2 21,7 19,3 19,2 19,0 19,3

e70 12,1 12,3 13,4 12,5 14,3 12,7 12,4 12,4 12,6

e80 6,9 7,0 7,4 7,1 7,7 7,1 7,0 7,0 7,1

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1991, 2000) e DATASUS/MS.

A Figura 2 explicita melhor o ganho na esperança de vida 
para os homens, solteiros e casados. Observa-se que para todos os 
estados civis há uma predominância do ganho quando eliminadas as 
mortes por doenças do aparelho circulatório, causas externas e neo-
plasias. No entanto, como já foi visto anteriormente, as causas exter-
nas perdem força quanto ao ganho a partir dos 30 anos, enquanto 
que as mortes por neoplasias e doenças do aparelho circulatório são 
as principais em ganho para qualquer idade.
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Nos solteiros se torna mais evidente que o ganho é bastante 
elevado apenas para a eliminação das mortes por causas externas, 
isto, até os 30 anos. Após esta idade o ganho passa a ser inferior a um 
ano. Para este estado civil, as doenças infecciosas e parasitárias tam-
bém têm destaque quanto à sua eliminação para o ganho, mesmo 
sendo abaixo de um ano, esta configura-se como o segundo maior 
ganho entre os solteiros do sexo masculino.

Para os casados do sexo masculino os ganhos seguem uma 
tendência semelhante aos homens de modo em geral, ou seja, os 
ganhos mais expressivos são com as mortes por doenças do apare-
lho circulatório e por neoplasias. Já a eliminação das causas externas 
representa um ganho superior a um ano apenas para as idades de 
20 aos 30 anos, após estas, a eliminação desta causa tem acentuado 
decréscimo quanto ao ganho.

Figura 2 – Gráfico do ganho na esperança de vida em anos eliminando deter-
minada causa de morte para o sexo masculino, na região 

metropolitana de Natal, 2004
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Fonte: os autores (2013).

As esperanças de vida observadas e após a eliminação 
de determinada causa de morte para as mulheres solteiras e casa-
das estão apresentadas na Tabela 8 e corroboradas pela Figura 3. 
Nas solteiras há pouca diferença quanto ao ganho na eliminação de 
alguma causa de morte, pois na eliminação de qualquer causa e para 
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qualquer idade, o ganho não ultrapassa um ano. Com as casadas, o 
ganho mais expressivo aos 20 anos é quando se eliminam as mortes 
por doenças do aparelho circulatório e neoplasias.

Tabela 8 – Esperanças de vida observadas e estimadas eliminando determinada 
causa de morte, para o sexo feminino por estado civil ao nascer, aos 20, 30, 40, 

50, 60, 70 e 80 anos, na região metropolitana de Natal, 2004

Solteiras

Obs. Cap 1 Cap 2 Cap 4 Cap 9 Cap 10 Cap 11 Cap 20 Outras

e20 59,9 60,3 60,0 59,9 60,0 59,9 59,9 60,2 59,9

e30 50,1 50,6 50,2 50,2 50,3 50,2 50,2 50,4 50,2

e40 40,5 40,9 40,6 40,5 40,7 40,5 40,5 40,7 40,5

e50 31,2 31,6 31,3 31,3 31,4 31,3 31,3 31,4 31,3

e60 22,5 22,8 22,6 22,5 22,6 22,5 22,5 22,6 22,5

e70 15,0 15,2 15,0 15,0 15,1 15,0 15,0 15,0 15,0

e80 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Casadas

e20 59,6 59,8 62,0 60,3 62,5 60,1 60,0 59,9 60,4

e30 49,8 50,1 52,2 50,6 52,8 50,3 50,3 50,1 50,5

e40 40,1 40,4 42,4 40,8 43,0 40,6 40,5 40,3 40,8

e50 30,9 31,1 32,9 31,6 33,6 31,3 31,2 31,0 31,4

e60 22,0 22,2 23,7 22,6 24,4 22,4 22,3 22,0 22,5

e70 14,3 14,4 15,5 14,6 16,2 14,8 14,5 14,4 14,7

e80 7,8 7,9 8,3 8,0 8,5 8,0 7,9 7,9 8,0

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1991, 2000) e DATASUS/MS.
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Figura 3 – Gráfico do ganho na esperança de vida em anos eliminando 
determinada causa de morte para o sexo feminino, na região 

metropolitana de Natal, 2004
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Fonte: os autores (2013).

Quando avaliados os ganhos na esperança de vida ao elimi-
nar determinada causa de morte, da população da região metropoli-
tana de Natal, por sexo e estado civil para vários grupos de idade, se 
tem uma melhor compreensão da magnitude destes ganhos.

Este estudo evidenciou que a mortalidade tem características 
diferentes quanto ao sexo e estado civil, exercendo forte influência 
na esperança de vida, pois a esperança de vida aos 20 anos para os 
homens solteiros residentes na região metropolitana de Natal em 2004 
era maior que para os casados. E ainda que os solteiros sofrem mais 
influência das mortes por causas externas, e estas a partir dos 40 anos 
não têm tanta participação no ganho da esperança de vida destes. 

Ultrapassada a etapa de vida dos solteiros, que é até os 30 
anos, os riscos de morte passam a ser devido às doenças naturais, ou 
mais ainda, às infectocontagiosas. Isso pode ter influência das rela-
ções sexuais de risco e uso de drogas ilícitas.

Para os casados de ambos os sexos, há uma maciça influ-
ência das mortes por doenças do aparelho circulatório e neopla-
sias, o que pode ser explicado pela mudança na qualidade de vida. 
Provavelmente os compromissos inerentes aos casados acarretam 
uma dificuldade na sua qualidade de vida.
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Conclusões

Este estudo permitiu identificar diferenças nas expectativas 
de vida entre solteiros e casados por sexo, em função da exclusão de 
algumas causas de morte. Pretende-se investigar em estudos futuros 
os motivos que levam a estas mudanças na característica das causas 
dos óbitos entre solteiros e casados por meio de uma pesquisa de 
campo.

A maneira crescente pela qual vêm ocorrendo transfor-
mações nas regiões metropolitanas brasileiras relaciona-se com as 
mudanças nas características da sua mortalidade. Portanto, é de 
grande relevância o estudo da mortalidade por meio de métodos de 
riscos competitivos, pois assim é possível atuar de forma mais efi-
ciente no desenvolvimento de políticas públicas.

Outro fator importante é que, através deste tipo de estudo, 
consegue-se identificar quais causas de morte estão tendo uma 
maior participação relativa na mortalidade geral da população de 
determina região. De maneira geral, a esperança de vida na região 
metropolitana de Natal é bastante influenciada pelas mortes decor-
rentes de cardiopatias, neoplasias e por causas externas.
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Introdução

No cenário dos estudos demográficos, epidemiológicos e 
de saúde púbica, a variável mortalidade tem se mostrado de especial 
importância para prover informações balizadoras das condições de 
vida e saúde das populações, constituindo-se, muitas vezes, nas úni-
cas informações disponíveis para o diagnóstico e planejamento de 
saúde das comunidades, na busca por prover melhorias na assistência 
à saúde das populações.

No Brasil, desde a década de setenta, estas informações, 
trabalhadas segundo causas de morte, sexo, idade e distribuição 
territorial, passaram a ser centralizadas pelo Ministério da Saúde e 
divulgadas dentro do sistema de estatísticas de mortalidade. Porém, 
foi apenas na década de 1990, com os avanços na área de informá-
tica, que a disseminação dessas estatísticas passou a ter um maior 
alcance nacional, verificando-se crescentes investimentos em sua 
melhoria, tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos. Esses 
avanços produziram, como um de seus resultados, a evolução nos 
conceitos de informação em saúde e de epidemiologia nos serviços 
de saúde, valorizando as informações das bases de dados nacionais 
(DRUMOND et al., 2009).
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A criação do DATASUS – Departamento de Informática 
do SUS, como um departamento da FUNASA – Fundação Nacional 
de Saúde, em 1991 (FERRAZ, 2009), constituiu-se num marco na 
evolução dos sistemas de estatísticas vitais no país, o que trouxe 
enorme dinamismo aos estudos e pesquisas envolvendo tais estatís-
ticas. Atualmente, o DATASUS é um órgão da Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde.

A fonte primária dos dados de mortalidade é a Declaração 
de Óbito (DO), em que se encontra o registro dos dados sociode-
mográficos e da causa da morte do falecido. Esse documento tem 
passado por várias revisões ao longo das décadas, tendo sido padro-
nizado em todo o país desde 1976 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2010). A partir de 1996, além da causa da morte, idade, sexo e estado 
civil e outras informações indispensáveis, ele passou a incorporar 
um maior leque de informações sociodemográficas do falecido, tais 
como sua escolaridade e a cor/etnia, ampliando as possibilidades de 
investigação da variável mortalidade e impulsionando sua utilização 
para análises epidemiológicas (DRUMOND et al., 2009). De fato, 
alguns estudos (BATISTA, 2002; BATISTA et al., 2004; ARAÚJO 
et al., 2009) já revelaram que características etimológicas condicio-
nam a uma forma particular de vida e morte entre grupos e pessoas.

Entre os numerosos usos das estatísticas de mortalidade em 
saúde pública, pode-se citar: na construção de indicadores de saúde, 
no acompanhamento e avaliação de programas, na epidemiologia 
descritiva e em estudos retrospectivos e prospectivos para o planeja-
mento (LAURENTI, 1995).

Segundo Formiga (2003), a inter-relação da mortalidade 
com fatores socioeconômicos e demográficos é um aspecto impor-
tante e relativamente recente, que cada vez mais vem ganhando 
espaço nas pesquisas demográficas/epidemiológicas, a qual possibi-
lita a percepção da mortalidade diferencial inter e intraregionais.

Apesar do crescente interesse de pesquisadores em estudos 
envolvendo as diferenças étnicas, eles ainda são muito raros no Brasil 
(BATISTA, 2002; BATISTA et al., 2004; CUNHA et al., 2010), 
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em virtude da própria escassez desses registros nas estatísticas socio-
demográficas brasileiras. As principais fontes continuam sendo as 
pesquisas do IBGE, que trazem um único quesito sobre cor ou etnia, 
com respostas pré-codificadas em cinco categorias, adotando o crité-
rio de autoclassificação.

Batista (2002) e Batista et al. (2004) revelam que diferen-
ciais etimológicos de etnia/cor condicionam a uma forma de viver e 
morrer no estado de São Paulo. Em geral, famílias de cor negra ou 
parda possuem menor renda, menor escolaridade e os piores traba-
lhos, como também maior número de filhos, sendo, em sua maioria, 
chefiadas por mulheres.

Dados das PNAD de 1992 a 2006 também apontam que 
o desemprego é maior entre os negros e que, dentro deste grupo, o 
maior percentual encontra-se entre as mulheres jovens. De acordo 
com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o índice de 
desemprego é mais acentuado entre os jovens negros – 74,7% contra 
59,6% entre jovens brancos – sendo que entre as mulheres negras a 
situação se apresenta num quadro de dupla descriminação, com o 
desemprego e a informalidade chegando a 78% neste grupo.

Segundo Ayres (apud BATISTA et al., 2004), características 
individuais ou de grupos podem implicar chances diminuídas de 
proteção contra doença ou oportunidades diminuídas de proteção 
as mesmas. 

Diante desse contexto e considerando a atual disponibi-
lidade das informações sobre cor/etnia, agregadas aos atestados de 
óbitos ao longo dos anos buscaram-se investigar a consistência dessas 
informações através de sua associação com a causa da morte e outras 
variáveis sociodemográficas do falecido, no estado do Rio Grande 
do Norte, no ano de 2009. Com este estudo procura-se mostrar 
que, a despeito da expressiva proporção de dados não informados, os 
dados disponíveis produzem respostas consistentes e dão uma visão 
das diferenças etimológicas e sociais que impactam uma forma dife-
renciada de vida, segundo cor/etnia no estado. Além disso, espera-se 
contribuir para melhoria da qualidade desses dados na região.
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Metodologia

Para investigar a consistência dos dados, partiu-se do pres-
suposto de que as características de cor/etnia estariam de alguma 
forma associadas a outras informações sociodemográficas do fale-
cido, reveladoras ou sugestivas de desigualdades sociais na popu-
lação. Para tanto, utilizou-se a técnica multivariada de Análise de 
Correspondência (AC), útil para analisar relações entre linhas e 
colunas e entre o conjunto de categorias de linhas e o conjunto de 
categorias de colunas em tabelas de contingência, revelando as seme-
lhanças ou diferenças existentes (GREENACRE, 1993; PEREIRA, 
2004; HAIR et al., 2005).

A medida de associação adotada na AC é dada pela estatís-
tica de qui-quadrado, em que investiga as medidas de similaridade 
e procede à análise de resíduos, bem como avalia sua representação 
gráfica por mapeamento perceptual (gráfico que traduz a percepção 
visual das relações/associações [ou ordenações] multidimensionais 
entre as variáveis). Assim, realizou-se uma AC, aplicando o teste de 
qui-quadrado através do software Statistica 7.0, adotando-se um nível 
de significância de 5%. A vantagem da AC é que, através do mape-
amento perceptual, permite mostrar como as variáveis dispostas em 
linhas e colunas se relacionam e não apenas se a relação existe e, para 
o caso em estudo, revelando padrões específicos de óbitos segundo 
característica de cor/etnia e outras variáveis investigadas.

A fonte dos dados foi o Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, disponível no site do 
DATASUS, captados, segundo cor/etnia, causa de morte (capítu-
los CID-10) e outras variáveis sociodemográficas dos falecidos no 
estado do Rio Grande do Norte, referentes ao último ano publicado, 
2009, ainda como dados preliminares.

Variáveis sociodemográficas envolvidas no estudo

A variável cor/etnia, principal neste estudo, aparece no 
SIM com a seguinte classificação: branca, parda, negra, amarela e 
indígena. Uma vez que as duas últimas classificações representam 
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apenas 0,1% e 0,2%, respectivamente, do total de óbitos ocorridos 
no estado no ano de 2009, elas foram excluídas das análises, pelo 
que se pode dizer que apenas a cor da pele será considerada nas 
referidas análises. Cabe registrar a existência da classificação cor/
etnia ignorada, que no ano de 2009, representou 18,3% dos dados 
(2.960 óbitos). Apesar de haver registro de melhoria, esse é ainda 
um percentual significativo. Porém, dado o interesse em trabalhar 
os dados com informações conhecidas, essa categoria não foi consi-
derada para efeito das associações, muito embora, mesmo com sua 
inclusão, tenha evidenciado significância estatística (p-valor < 0,001) 
em todas elas.

A causa da morte, tomada por capítulos da CID-10, envol-
veu dezesseis capítulos, tendo sido excluídos três capítulos referentes 
à VII – Doenças do olho e anexos, VIII – Doenças do ouvido e 
da apófise mastoide e XIII – Doenças do sistema osteomuscular e 
tecido conjuntivo, por serem pouco representativos no total de óbitos 
do estado, somando apenas 39 óbitos.

A variável escolaridade está apresentada em cinco catego-
rias, discriminadas em anos de estudo: nenhum, 1 a 3 anos, 4 a 7 
anos, 8 a 11 e 12 ou mais anos de estudo. A categoria escolaridade 
ignorada também foi registrada, com o maior número relativo de 
óbitos, 38,9% (6.284), mas desconsiderada nas análises, o mesmo 
ocorrendo no que se refere à variável sexo (8 óbitos) e estado civil 
(1.901 óbitos, 11,8% dos dados). No caso do estado civil, as cate-
gorias trabalhadas foram: casado, solteiro, viúvo, separado judicial-
mente e outra.

O local de ocorrência do óbito também foi considerado, 
estando apresentado nas seguintes categorias: hospital, outro esta-
belecimento de saúde, via pública, domicílio e outros. A categoria 
ignorado foi desconsiderada e representou apenas 43 óbitos.

A variável idade do falecido foi trabalhada nos seguintes 
intervalos: menor de 1 ano de idade (< 1 ano), 1 a 4 e em grupos 
quinquenais até os 19 anos e, a partir de 20 anos, em grupos dece-
nais de idade até o grupo aberto de 80 anos e mais (80 e +), ressal-
vando-se que todos os falecidos tiveram a idade identificada.
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Uma última variável de natureza geoespacial diz respeito 
às dezenove microrregiões do estado, de referência para o falecido, 
tendo sido desconsiderados 70 óbitos, para os quais não foi possível 
a identificação da microrregião de origem.

O comportamento das variáveis descritas, em termos de 
sua incompletude, dá uma dimensão do quão rotineiramente negli-
genciadas se encontram as mesmas, em termos do preenchimento da 
informação da cor/etnia e das demais variáveis sociodemográficas 
dos falecidos, nos seus respectivos atestados de óbitos. Entretanto, 
essas informações são as únicas que possibilitam traçar um pano-
rama do perfil da mortalidade, segundo característica de cor/etnia, 
nos estados brasileiros, sendo pertinente investir para melhorar a sua 
qualidade.

Na sequência, são apresentados os resultados da AC, com 
os respectivos testes de significância centrados no qui-quadrado. O 
teste basicamente esclarece se a distribuição dos óbitos, segundo a 
variável sociodemográfica e a cor da pele, é aleatória ou se há depen-
dência entre essas variáveis. A análise de similaridade, não discorrida 
neste estudo, aponta o comportamento destas associações de variá-
veis entre as distribuições de suas respectivas categorias. A análise de 
resíduo, também não comentada por limitações operacionais, iden-
tifica os padrões característicos de óbito de cada categoria de cada 
variável, segundo o excesso ou a falta de ocorrência em combinação 
com cada categoria de outra variável. Assim, resta discorrer os resul-
tados da análise de correspondência através do mapeamento percep-
tual, que permite mostrar como as variáveis dispostas em linhas e 
colunas se relacionam e não apenas se a relação é ou não significante.

Resultados: associações entre cor e outras 
variáveis sociodemográficas, no estado 
do Rio Grande do Norte, 2009

No ano de 2009, os dados preliminares disponibilizados 
pelo SIM/DATASUS, registraram um total de 16.140 óbitos no 
estado do Rio Grande do Norte, dos quais 9.377 (58,1%) ocorreram 
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entre homens e 6.755 (41,9%) entre mulheres. Quanto à distribuição 
segundo a cor/etnia, constatou-se a seguinte classificação dos óbitos: 
6.004 (37,2%) de pessoas brancas; 6.401 (39,7%) pardas; 735 (4,6%) 
negras; 28 (0,2%) oriental; e 12 (0,1%) indígena. Dado o baixo per-
centual dessas duas últimas classificações, elas não foram considera-
das nas análises, conforme já referido. Pode-se também observar que, 
para 2.960 óbitos (18,3%), não foi informada a cor/etnia do falecido, 
ficando estes na categoria de ignorados. Esse percentual, apesar de 
significativo, é bem inferior ao registrado no ano de 1997, de 30%, 
quando as informações de cor/etnia passaram a ser coletadas. Desde 
então, a qualidade dessas informações tem melhorado, com algumas 
flutuações, pois o menor percentual de óbitos com informações da 
cor/etnia ignorada foi registrado no ano de 2000, 15,6%, passando a 
crescer ao patamar de 22,6% em 2006, a partir de então, novamente 
em queda, chegando ao nível dos 18,3%, registrado em 2009.

Embora os dados de mortalidade do estado do Rio Grande 
do Norte do ano de 2009 não tenham sofrido nenhum tipo de cor-
reção do sub-registro de óbitos e, a despeito do percentual de óbitos 
com informações de cor/etnia ignoradas, os resultados da análise de 
correspondência mostraram elevada significância estatística (p-valor 
< 0,001) em todas as associações estabelecidas entre a variável cor da 
pele e demais variáveis sociodemográficas da população.

Conforme referido, a análise dos resultados, a partir das 
tabelas de contingência, foi realizada, baseando-se no teste do qui-
-quadrado, a fim de verificar se as distribuições das ocorrências se 
deram de forma aleatória ou evidenciaram padrão que possa sugerir 
alguma relação entre as variáveis contingenciadas.

De acordo com as tabelas apresentadas, pode-se concluir 
que a distribuição das observações não é aleatória, pois o teste qui-
-quadrado aponta uma baixa probabilidade para essa hipótese 
(p-valor < 0,001). Em outras palavras, pode-se dizer que as variáveis 
sociodemográficas têm alguma relação com a cor da pele dos faleci-
dos, para todas as associações investigadas.

Uma ilustração espacial do comportamento dessas 
associações é revelada pelo mapa perceptual, representação gráfica 
já referida.
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Mortalidade por causas, segundo a cor da pele 

O resultado das associações da cor da pele com a variá-
vel causas da morte (Capítulos, CID-10), Tabela 1, mostrou-se com 
elevada significância estatística (p-valor < 0,001), conforme ilus-
trado pelo mapa perceptual das associações do Gráfico 1. Como se 
pode ver, as causas que traduzem maiores iniquidades sociais, como 
aquelas devidas a problemas da gravidez e parto, transtornos men-
tais, causas externas e as mal definidas, estão associadas à morte 
de pessoas de cor preta ou parda, notando-se também a presença 
de associação com doenças do aparelho digestivo, aí incluídas úlce-
ras, problemas de fígado e outros órgãos desse aparelho, em muitos 
casos, consequências do uso abusivo do álcool. As demais causas 
ficaram mais associadas com a morte de pessoas de cor branca.

Tabela 1 – Distribuição dos óbitos, segundo causas da morte e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Causas da morte 
(Capítulos CID-10)

Cor
Total

Branca Preta Parda
Doenças infecciosas e parasitárias (DIP) 247 30 198 475
Neoplasias 1.152 113 993 2.258
D. sangue, AIDS 57 5 35 97
DENM (doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas) 562 69 445 1.076

Mentais 54 9 80 143
S. nervoso 167 7 79 253
Ap. circulatório 1.849 259 1.610 3.718
Ap. respiratório 673 62 469 1.204
Ap. digestivo 226 38 284 548
Pele 45 2 23 70
Ap. geniturinário 128 15 91 234
Gravidez/parto 4 - 12 16
Perinatais 146 5 160 311
Cong. e cromossômicas 66 1 52 119
CMD (causas mal definidas) 181 28 281 490
Causas externas 433 91 1575 2.099
Total 5.990 734 6.387 13.111
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 2.139,3; graus de liberdade = 30; p < 0,0001.
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Gráfico 1 – Mapa das relações entre causas de morte e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.

Óbitos segundo escolaridade e cor

A educação é uma das variáveis mais fortemente expressivas 
do padrão de vida e status socioeconômico dos indivíduos e, quando 
dimensionada pela escolaridade (medida em anos de estudo), sua 
associação com a variável cor da população (Tabela 2) também se 
revelou fortemente significante (p-valor < 0,001), deixando claro que 
a mais baixa escolaridade (analfabetos ou com menos de 3 anos de 
estudo) está mais presente entre os falecidos de cor preta, enquanto 
a melhor escolaridade (8 a 11 ou 12 anos ou mais de estudo) entre 
aqueles de cor branca (Gráfico 2). Observa-se ainda no mapa per-
ceptual das associações, do Gráfico 2, que os falecidos de cor parda 
apresentam associação com o nível intermediário de escolaridade (4 
a 7 anos de estudo), agrupando como de mais baixa escolaridade 
todos aqueles falecidos de cor preta ou parda.



DESIGUALDADES NA MORTE

175

Tabela 2 – Distribuição dos óbitos, segundo escolaridade do falecido e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Escolaridade
Cor

Branca Preta Parda Total
Nenhuma 1.532 287 1.621 3.457
1 a 3 anos 1.237 192 1.110 2.544
4 a 7 anos 834 68 828 1.733
8 a 11 anos 421 29 295 747
12 anos e mais 294 1 107 402
Ignorado 1.686 158 2.440 4.297
Total 4.318 577 3.961 8.883
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 384,1; graus de liberdade = 10; p < 0,0001.

Gráfico 2 – Mapa das relações entre escolaridade e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.

Mortalidade segundo sexo e cor

A variável sexo, em princípio, não revela nenhum tipo de 
iniquidade quando de sua associação significante com a variável cor 
(Tabela 3). Entretanto, considerando que a associação mostra uma 
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distribuição dos óbitos de falecidos do sexo masculino com a cor 
parda e preta (Gráfico 3) e o fato de haver uma clara associação desse 
mesmo grupo de falecidos com causas externas (Tabela 1 e Gráfico 
1), nas quais os homicídios preponderam, pode-se inferir que essa 
associação não é espúria e serve para reafirmar as associações anterio-
res. É interessante observar como a carga de óbitos de pessoas de cor 
branca encontra-se associada a pessoas do sexo feminino, revelando 
associações estatisticamente significantes (p-valor < 0,001) entre as 
variáveis sexo e cor da pele, bem evidenciadas pelo Gráfico 3.

Tabela 3 – Distribuição dos óbitos, segundo sexo e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Sexo
Cor

Branca Preta Parda Total
Masculino 3.076 476 4.168 7.720
Feminino 2.926 259 2.230 5.415
Total 6.002 735 6.398 13.135
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 258,31; graus de liberdade = 2; p < 0,0001.

Gráfico 3 – Mapa das relações entre sexo e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
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Mortalidade segundo estado civil e cor

O estado civil, apesar de não conferir um status social bem 
definido, sinaliza algumas vulnerabilidades familiares que podem 
contribuir para desigualdades na mortalidade. Quando se observa 
os dados dos óbitos no estado, segundo cor e estado civil (Tabela 4 e 
Gráfico 4), constata-se associação estatisticamente significante entre 
as variáveis (p-valor < 0,001), estando mais distribuídos na categoria 
de solteiros os falecidos de cor preta e parda, podendo-se inferir, com 
base em resultados anteriores que se trata de pessoas do sexo mascu-
lino e, em grande parte, vítimas de causas externas, especialmente 
os homicídios. Enquanto isso, a distribuição dos óbitos das pessoas 
de cor branca está mais fortemente associada às categorias de pessoas 
casadas, viúvas ou separadas judicialmente, o que revela um status 
social de maior amparo legal para esse grupo populacional. O estado 
civil da categoria “outro”, apesar de fazer parte do quadrante das pes-
soas de cor branca, apresenta similaridade espacial com aquelas de 
cor preta, também revelando condição não formalizada na relação 
conjugal desses falecidos.

Tabela 4 – Distribuição dos óbitos, segundo estado civil e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Estado civil
Cor

Branca Preta Parda Total
Solteiro 1.343 247 2.364 3.954

Casado 2.440 272 2.268 4.980

Viúvo 1.527 164 1.021 2.712

Separado 
judicialmente 156 11 163 330

Outro 3 1 3 7

Total 5.469 695 5.819 11.983

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 394,3; graus de liberdade = 10; p < 0,0001.
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Gráfico 4 – Mapa das relações entre estado civil e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.

Óbitos segundo local de ocorrência e cor

A cor da pele do falecido, quando associada com o local 
de ocorrência do óbito, retrata associações estatisticamente signi-
ficantes (p-valor < 0,001), com clara concentração da distribuição 
dos óbitos de pessoas de cor branca com ocorrência da morte em 
hospital ou outro estabelecimento de saúde, enquanto as pessoas de 
cor parda com ocorrência em via pública e as de cor preta em outros 
locais, porém com forte proximidade com a ocorrência em domicí-
lio (Tabela 5 e Gráfico 5). Esses resultados refletem as desigualda-
des sociais na morte entre pessoas de cor preta e parda em relação 
às de cor branca, estando, de certa forma, relacionada ao fato de 
serem nesses grupos mais vulneráveis onde se observam as mortes 
por homicídios e acidentes (causas externas), de maior ocorrência em 
via pública e as mortes por causas mal definidas, boa parte ocorridas 
sem assistência médica e em domicílio.



DESIGUALDADES NA MORTE

179

Tabela 5 – Distribuição dos óbitos segundo local de ocorrência e cor,
 no Rio Grande do Norte, 2009

Local ocorrência
Cor

Branca Preta Parda Total
Hospital 3.922 414 3.490 7.826
Outro estabelecimento 
de saúde 33 3 22 58

Domicílio 1.713 224 1.747 3.684
Via pública 189 33 700 922
Outros 139 57 418 614
Total 5.996 731 6.377 13.104
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 476,82; graus de liberdade = 8; p < 0,0001.

Gráfico 5 – Mapa das relações entre local de ocorrência do óbito e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.

Óbitos segundo idade e cor

A estrutura etária dos óbitos é reveladora dessa mesma 
estrutura, na população que lhe deu origem e está condicionada ao 
nível do processo de transição demográfica a que esta se encontra 
submetida. No caso dos dados do Rio Grande do Norte, para o 
ano de 2009, trabalhados neste estudo, observa-se que a distribuição 
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dos óbitos dos falecidos de cor branca está associada, de forma 
estatisticamente significante (p-valor < 0,001), com idades mais 
avançadas (Tabela 6 e Gráfico 6), abarcando os três principais grupos 
da população idosa: os idosos jovens (60-69 anos), os meio idosos 
(70 a 79 anos) e os idosos velhos (80 anos e mais). Esses resultados 
retratam um processo de envelhecimento mais adiantado para esse 
grupo populacional, melhores condições de vida e saúde refletidas 
em maior expectativa de vida. Em contraste com esse quadro, 
também se pode observar uma significância estatística na associação 
dos falecidos de cor branca com idades precoces como os menores de 
1 ano de idade, grupo que traduz a mortalidade infantil, bem como 
com o de crianças de 5 a 9 anos de idade. Por outro lado, a distribuição 
dos óbitos dos falecidos de cor parda e preta está significantemente 
associada (p-valor < 0,001) com idades mais jovens: infantis, 1 a 4 
anos e adultos 50-59 anos, para aquelas de cor preta e nas idades de 
10-14, 15-19, ...40-49 anos para aquelas de cor parda, corroborando 
as resultados anteriores que apontaram associação dessas categorias 
com mortes por causas externas (homicídios e acidentes) que ceifam 
vidas jovens, mais especificamente, homens jovens.

Tabela 6 – Distribuição dos óbitos segundo idade e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Faixa Etária Cor
Branca Preta Parda Total

< 1 ano 261 6 232 499
1 a 4 38 - 41 79
5 a 9 17 1 18 36
10 a 14 24 1 49 74
15 a 19 65 7 195 267
20 a 29 197 43 626 866
30 a 39 190 46 506 742
40 a 49 313 62 589 964
50 a 59 507 88 655 1.250
60 a 69 780 97 863 1.740
70 a 79 1.145 143 992 2.280
80 e+ 2.467 241 1.635 4.343
Total 6.004 735 6.401 13.140
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 1.521,6; graus de liberdade = 22; p < 0,0001.
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Gráfico 6 – Mapa das relações entre idade e cor, no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares

Óbitos segundo microrregião e cor

Como últimos resultados deste estudo, investigamos 
a distribuição dos óbitos, segundo cor da pele com a distribuição 
espacial por microrregiões do estado, constatando-se associações 
estatisticamente significantes (p-valor < 0,001), como demonstram 
a Tabela 6 e Gráfico 6. Destacam-se nos resultados a associação dos 
óbitos de falecidos de cor branca com algumas das microrregiões 
de melhores condições socioeconômicas do estado: as microrregi-
ões do Seridó Ocidental e Oriental, bem como a microrregião de 
Natal. Os falecidos de cor parda mostram associações significantes 
com as microrregiões de Angicos, Chapada do Apodi, Médio Oeste, 
Agreste e Borborema, enquanto o grupo de cor preta associa-se com 
as microrregiões do Litoral Nordeste, Vale do Açu, Mossoró, Litoral 
Sul, Baixa Verde e Serra de Santana. Excetuando o município de 
Mossoró, principal da microrregião que leva seu nome, os demais 
municípios que compõem essas últimas microrregiões possuem 
baixa infraestrutura socioeconômica o que pode justificar as associa-
ções então observadas.
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Tabela 7 – Distribuição dos óbitos segundo microrregião e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Microrregião
Cor

Total
Branca Preta Parda

 Mossoró 480 105 529 1.114

 Chap. Apodi 146 16 171 333

 Médio Oeste 71 8 81 160

 Vale do Açu 194 55 264 513

 Serra S. Miguel 245 23 92 360

 Pau dos Ferros 321 43 169 533

 Umarizal 200 27 123 350

 Macau 112 12 119 243

 Angicos 93 14 137 244

 Serra Santana 169 25 185 379

 Seridó Ocid. 345 24 168 537

 Seridó Oriental 432 29 261 722

 Baixa Verde 82 16 130 228

 Borborema RN 267 25 362 654

 Agreste RN 410 46 581 1.037

 Litoral NE 81 31 146 258

 Macaíba 333 72 681 1.086

 Natal 1.842 126 1.901 3.869

 Litoral Sul RN 166 37 268 471

Total 5.989 734 6.368 13.091

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.
Valor do χ² = 612,5; graus de liberdade = 36; p < 0,0001.
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Gráfico 7 – Mapa das relações entre microrregião e cor, 
no Rio Grande do Norte, 2009

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Dados preliminares.

Conclusões

Os resultados mostraram que, a despeito do percentual 
de óbitos com informações ignoradas, a base de dados de óbitos do 
estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2009, apresenta uma 
razoável consistência, uma vez que todas as associações da variável 
cor com as demais variáveis sociodemográficas analisadas mostra-
ram-se estatisticamente significantes, ao nível de 1%, apontando 
padrões esperados e consistentes.

A contribuição de tal resultado reside em demonstrar a 
viabilidade de utilização das estatísticas de mortalidade, segundo 
informações sociodemográficas, em estudos e pesquisas em que as 
mesmas se façam necessárias. Por outro lado, também pretende ser 
útil para chamar a atenção para a necessidade de melhoria da qua-
lidade dessas informações nos atestados de óbitos onde elas conti-
nuam sendo negligenciadas, comprometendo a própria equidade em 
saúde, pois, nas palavras de Oliveira (2001, p. 9), 

[...] a não utilização do quesito cor encobre dados relevantes para 
a identificação de agravos à saúde que acometem populações em 
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situação de vulnerabilidade, como negros e indígenas, e mascara a 
evolução destes agravos. Não considerar a composição pluriétnica 
da sociedade brasileira significa impedir sistematicamente a equi-
dade na atenção à saúde. 

É inconteste que os dados informados na declaração de 
óbito alimentam as estatísticas nacionais e oficiais sobre o perfil de 
morte no Brasil e, segundo o Ministério da Saúde (2010), a partir 
das informações extraídas das DO, são definidas grande parte das 
prioridades que compõem as políticas públicas em saúde. Nessa dire-
ção, Drumond et al. (2009, p. 8) ressalta que 

[...] as informações contidas nas bases de dados nacionais valoriza-
ram-se, ao serem cada vez mais necessárias para as formulações e 
avaliações de políticas públicas voltadas para a melhoria das con-
dições de saúde da população. Consequentemente, aumentaram as 
necessidades de qualificação das informações e de conhecimento e 
uso de ferramentas epidemiológicas pelos serviços de saúde. 

Os autores observam que, a despeito da crescente impor-
tância atribuída à informação produzida pelos serviços de saúde, os 
problemas relativos à produção e à gestão de registros de qualidade 
ainda são negligenciados.

Por esta razão, o Ministério da Saúde (2010) enfatiza que 
a declaração de óbito precisa se garantir, cada vez mais, como um 
instrumento de amplitude máxima, capaz de captar informações nos 
mais remotos aglomerados populacionais do país. Além disso, pre-
cisa ser corretamente preenchida, de modo que as informações dela 
extraídas estejam perfeitamente concatenadas com as estratégias, 
métodos, metas e indicadores sugeridos pelas análises da situação de 
saúde no país.
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Introdução

Um significativo segmento da população que tem como 
lugar de moradia as áreas periféricas das grandes cidades do mundo, 
especialmente dos países em desenvolvimento com grandes desi-
gualdades sociais como o Brasil. Tais pessoas convivem, em grande 
medida, num clima de insegurança e de estresse psicológico indi-
vidual e coletivo. Esse fato é decorrente da condição de vulnerabi-
lidade de viver em áreas socialmente deprimidas e ambientalmente 
insalubres, combinação que culmina num cotidiano de constantes 
constrangimentos e confrontos geradores de ameaças e violência 
(SZWARCWALD; BASTOS, 2005).

Entre as variáveis da qualidade de vida inclui-se a moradia, 
associada também aos condicionantes de seu entorno, é considerada 
como um bem indispensável. É nas pessoas adultas que vivem na 
pobreza onde se concentram os fatores que deterioram sua qualidade 
de vida, como o envelhecimento fisiológico ou patológico, a perda de 
renda e os altos custos da saúde (TORRES, 2008).
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Este cenário afeta, em maior ou menor grau, o estado de 
ânimo (autoestima) das pessoas submetidas a este modus vivendi, 
pois é a estrutura social, em seu sistema de classes, que determina a 
qualidade de vida coletiva, como resultante das condições do meio 
que se desenvolvem nessa sociedade (FORATTINI, 1991).

Este estudo tem como objetivo a construção de um índice/
escala (animômetro) que mensure o estado de ânimo de um seg-
mento da população de Natal que mora em áreas constituídas de 
favelas (aglomerados subnormais, assentamentos irregulares, áreas 
de riscos ambientais) e vilas. 

Os dados utilizados neste estudo são provenientes da pes-
quisa A condição de pobreza e exclusão social da população de baixa 
renda de Natal, realizada em 2005 pelo Departamento de Serviço 
Social da UFRN em convênio com a Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social da Prefeitura de Natal (SEMTAS), 
que coletou uma grande quantidade de informações a partir de uma 
amostra aleatória de 1300 domicílios. 

Do ponto de vista metodológico, o Índice do Estado de 
Ânimo (IEA) é uma concepção original construído a partir da com-
binação de quatro perguntas incluídas no questionário da pesquisa: 
1) como o(a) Sr.(a) se sente com a vida que leva no momento?; 2) 
como o(a) Sr.(a) se sente vivendo neste ambiente (entorno, vizi-
nhança)?; 3) como o(a) Sr.(a) se sente nesta casa onde mora? (lócus 
familiar); 4) como o(a) Sr.(a) avalia seu estado de saúde no momento 
(saúde autopercebida)? 

Cada pergunta comporta cinco níveis de respostas de 
acordo com uma escala qualitativa simétrica do tipo avaliação ver-
bal (ótimo, boa, regular, ruim, péssimo ou equivalentemente, muito 
bem, bem, razoável, mal, muito mal), de tal sorte que seja possível 
estabelecer uma relação de equivalência entre estes níveis qualitati-
vos e uma escala de escores numéricos 1, 2, 3, 4, e 5, onde o escore 1 
é atribuído ao mais baixo nível da escala e 5 ao mais alto nível. 
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Metodologia, dados e fontes

Conforme citado anteriormente, os dados utilizados neste 
estudo são provenientes da pesquisa A condição de pobreza e exclusão 
social da população de baixa renda de Natal (2005). Coletou-se uma 
grande quantidade de informações a partir de uma amostra aleatória 
de 1300 domicílios situados em áreas de baixa renda constituídas 
de favelas (assentamentos irregulares, áreas de riscos ambientais) e 
vilas. Para o desenho amostral da pesquisa, adotou-se um esquema 
de amostragem de conglomerado em três estágios, considerando-
-se como unidade primária as comunidades, como unidade secun-
dária as quadras e domicílios dentro das quadras como unidades 
observacionais. A seleção da amostra de domicílios dentro de cada 
comunidade foi feito através do método de seleção de probabilidade 
proporcional ao tamanho (PPT), considerando o número de domi-
cílios em cada comunidade como a variável de tamanho. Por sua 
vez, os domicílios dentro das quadros foram selecionados de forma 
sistemática.

Tabela 1 – Características demográficas e geográficas das áreas selecionadas 
para a amostra da pesquisa – Natal, 2005

Nº Zona Bairro Área 
selecionada

Popu-
lação

Nº de 
habitações

Domicílios 
na

amostra
4 Norte Potengi Garis 323 80 10

8 Norte Lagoa Azul Piratininga 590 127 12

11 Norte Lagoa Azul Jardim 
Primavera 1.120 280 30

6 Norte Lagoa Azul José Sarney 12.415 2.516 260

14 Norte Redinha África 2.023 550 54

16 Norte Pajuçara Pompeia 1.075 276 30

19 Norte N. S. da 
Apresentação

Boa Sorte 
ou Aliança 670 130 12

20 Norte Salinas Beira Rio 550 112 12

Total Norte 18.766 4.071 420

ESTADO DE ÂNIMO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE NATAL
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23 Sul Lagoa Nova Coqueiros 840 190 40

24 Sul Lagoa Nova Aluízio 
Bezerra 320 92 20

28 Sul Ponta Negra Projetada II 200 44 10
31 Sul Candelária Viaduto 750 150 30

Total Sul 2.110 476  100
33 Leste Mãe Luiza Barro Duro 830 123 10
34 Leste Mãe Luiza Aparecida 1.820 733 65

36 Leste Cidade Alta Passo da 
Pátria 1.495 293 35

39 Leste Alecrim Formigueiro 70 16 10

41 Leste Santos Reis Brasília 
Teimosa 3.115 556 50

42 Leste Santos Reis Vietnã 1.045 200 20
43 Leste Ribeira Maruim 685 140 30
45 Leste Praia do Meio Rua do Motor 1.375 336 10

Total Leste 10.435 2.397 230

50 Oeste F. Camarão Barreiros 2.350 484 60
53 Oeste F. Camarão Fio 1.180 217 30

55 Oeste F. Camarão N. Horizonte/
Japão 4.515 920 100

57 Oeste Bom Pastor Mereto 1.075 254 30
61 Oeste Cidade Nova Palha 565 94 20
63 Oeste Guarapes Planalto 1.662 320 50

64 Oeste Guarapes Alto dos 
Guarapes 3.547 1.342 160

65 Oeste Guarapes Sítio Novo 
(Guarapes) 135 33 20

67 Oeste Nordeste Curtume 500 95 20

68 Oeste Cidade da 
Esperança DETRAN 801 201 30

70 Oeste Dix-sept 
Rosado Treze de Maio 1.135 233 30

Total Oeste 17.465 4.193 550

Total geral 48.766 11.137 1.300

Fonte: UFRN (2005).
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Figura 1 – Mapa: áreas subnormais por zona administrativa

 
Fonte: SEMURB/SEMTAS (2004).

Os entrevistados foram pessoas responsáveis pelo domicílio 
ou pessoas maiores de 18 anos que tivessem condições de fornecer as 
informações solicitadas no questionário da pesquisa. O questionário 
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compunha-se de mais de 100 questões distribuídas por vários blocos 
temáticos definidos no projeto A condição de pobreza e exclusão social 
da população de baixa renda de Natal (UFRN, 2005). 

A construção do Índice de Estado de Ânimo

O Índice de Estado de Ânimo (IEA) foi construído levando 
em consideração quatro perguntas incluídas no questionário da pes-
quisa: 1) Como o(a) Sr.(a) se sente com a vida que leva no momento 
(satisfação com a vida = SATV)?; 2) como o(a) Sr.(a) se sente vivendo 
neste ambiente, entorno, vizinhança (satisfação com o ambiente da 
moradia = SATA)?; 3) como o(a) Sr.(a) se sente nesta casa onde mora 
(satisfação com a casa = SATC)? E como o (a) Sr.(a) avalia seu estado 
de saúde no momento (estado de saúde autopercebido = ESAP)? 
Estas questões foram codificadas em ordem crescente, de acordo 
com a resposta dada por cada individuo como mostra o Quadro 1:

Quadro 1 – Níveis de respostas das variáveis com os correspondentes escores

Escores
Variáveis 

SATV SATA SATC ESAP

1 Muito insatisfeito Muito mal Muito mal Muito mal

2 Insatisfeito Mal Mal Mal

3 Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos

4 Satisfeito Bem Bem Bem

5 Muito satisfeito Muito bem Muito bem Muito bem

Fonte: os autores (2013).

O IEA de cada respondente foi construído a partir da soma 
dos escores observados para cada variável, ponderada pela estrutura 
da distribuição de frequência dos escores da amostra geral. A Tabela 
2 apresenta os pesos para cada escore.
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Tabela 2 – Distribuição das frequências das respostas 
e respectivos pesos dos escores

Escore
Frequências de respostas e pesos das variáveis

SATV SATA SATC ESAP Total Peso 
geral %

1 54 70 21 50 195 0,0376 3,76
2 295 158 63 109 625 0,1205 12,05
3 279 311 245 371 1206 0,2325 23,25
4 618 656 835 676 2785 0,5368 53,68
5 51 102 133 91 377 0,0727 7,27

Total 1297 1297 1297 1297 5188 1,0000 100,00
Fonte: os autores (2013).

Define-se o Índice de Estado de Ânimo Individual (IEAI) 
de cada respondente pela seguinte fórmula:

 
Sendo:
k é o número de variáveis, k = 1, 2, 3, 4;
Eikj é o escore j da variável k do respondente i, i = 1, 2, 3, .., 

1297 (indivíduos);
 é o peso dos respectivos escores na amostra geral, j = 1, 2, 

3, 4, 5, (escores). 
Após calcular o IEA individual para cada um dos 1297 

respondentes, observamos respectivamente, o valor mínimo (Imin) e 
o valor (Imax) obtidos na amostra [0,3538; 8,5888]. Para efeito de 
comparabilidade, os índices foram submetidos a uma padronização 
de tal forma a variar no intervalo [0,1]. Para tanto, empregou-se o 
seguinte fórmula de reescalonamento:
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Sendo Iip é o IEA individual padronizado; Ii é o índice indi-
vidual e Imin e Imax são, respectivamente, os IEA mínimo e máximo 
observados na amostra. Foi estabelecida uma classificação do IEA 
em cinco categorias de acordo com sua magnitude: muito elevado 
(0,8; 1,0), elevado (0,6; 0,8), moderado (0,4; 0,6), baixo (0,2; 0,4) e 
muito baixo (0; 0,2).

Correlação do IEA com o contexto 
demográfico e socioeconômico

Para se avaliar a influência do contexto socioeconômico 
sobre o estado de ânimo das pessoas, procederam-se os cruzamentos 
da classificação do IEA com as variáveis do contexto demográfico e 
socioeconômico: sexo, idade, estado civil, religião, nível de renda e 
zona de residência. Para isso, aplicou-se o teste do qui-quadrado para 
se aferir o grau de associação entre essas variáveis e o IEA. 

Além disso, obteve-se a matriz de correlação de Spearman 
para as quatro variáveis básicas com o objetivo de avaliar o grau 
de correlação/concordância entre as respostas às variáveis que foram 
utilizadas para a composição do IEA. Obtiveram-se os coeficientes 
de correlação de Spearman (CONOVER, 1971), apresentados na 
matriz de correlação. 

Coeficiente de correlação de Spearman

Considerem-se os n pares de observações (Xi, Yi) prove-
nientes de uma mesma população contínua bivariada. Sejam Ri e Si, 
respectivamente, as ordens das observações Xi e Yi. Define-se, então 
o coeficiente de Spearman como:

2

1
2
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Sendo:
ρ é o coeficiente de correlação de Spearman, variando entre 

0 e 1;
Ri e Si, serão as ordens dos escores das variáveis;
n é o número de observações.

Coeficiente de contingência

De posse do valor do qui-quadrado observado obteve-se a 
medida do grau de associação das classificações do IEA com cada 
variável do contexto, a partir de uma tabela de contingência r x s. 
Neste caso, optou-se pelo coeficiente de contingência dado pela fór-
mula seguinte:

 

Quanto maior o valor de C, maior o grau de associação 
entre as classificações. O máximo valor de C dependerá do número 
de linhas e colunas da tabela e nunca excederá 1 (CONOVER, 
1971).

Resultados

Classificação do Índice do Estado de Ânimo

Os resultados serão apresentados através de tabelas com os 
parâmetros e gráficos de forma a facilitar a compreensão e interpre-
tação dos mesmos. 
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Tabela 4 – Distribuição (%) dos entrevistados, segundo a classificação do IEA

Classificação do IEA Frequência %
Muito baixo 77 5,9
Baixo 211 16,3
Moderada 315 24,3
Elevado 309 23,8
Muito elevado 385 29,7
Total 1297 100.00

Fonte dos dados básicos: UFRN (2005).

Gráfico 1 – Distribuição (%) dos entrevistados, segundo a classificação do IEA
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Fonte: os autores (2013).

As cinco categorias da classificação do IEA, mostradas na 
Tabela 4, foram agregadas em três para efeito de aplicação do teste 
do qui-quadrado e permitir uma melhor interpretação dos resulta-
dos. Desta forma, as categorias “muito baixo e baixo” correspondem 
a IEA Insatisfatório, “moderado” permaneceu como IEA moderado e 
“elevado e muito elevado” passou a IEA Satisfatório, conforme mos-
tram as ilustrações do Gráfico 1 e da Figura 1 (Animômetro).
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Contexto demográfico e socioeconômico

Para obtenção das inferências estatísticas sobre a população 
objeto da pesquisa a partir da amostra, realizaram-se testes qui-qua-
drado e se estimou o coeficiente de contingência para medir o grau 
de associação/dependência entre o IEA e as variáveis relacionada 
com o contexto demográfico e socioeconômico (Tabela 5).

Tabela 5 – Parâmetros resultantes dos testes entre as variáveis do contexto e a 
classificação do Índice do Estado de Ânimo (IEA)

Variáveis
testadas

Parâmetros da análise inferencial

χ 2 Gl Valor-p
Coeficiente de 
contingência 

(C)

Idade x IEA 19,22 6 0,004* 0,121

Religião x IEA 7,94 4 0,094** 0,008

Zona de residência x IEA 36,48 6 0,000* 0,165

Renda familiar x IEA 3,67 4 0,452 0,053

Estado civil x IEA 13,49 6 0,036* 0,101

Sexo x IEA 3,10 2 0,135 0,055

Fonte: os autores (2013). 
* significância p ≤ 0,05 ** significância p ≤ 0,1
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Gráfico 2 – Distribuição (%) dos entrevistados, 
segundo a classificação do IEA e idade

Fonte: os autores (2013).

Gráfico 3 – Distribuição (%) dos entrevistados, 
segundo a classificação do IEA e religião

Fonte: os autores (2013).
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Gráfico 4 – Distribuição (%) dos entrevistados, 
segundo a classificação do IEA e região onde mora

Fonte: os autores (2013).

Gráfico 5 – Distribuição (%) dos entrevistados, 
segundo a classificação do IEA e renda familiar per capita (R$)

Fonte: os autores (2013).
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Gráfico 6 – Distribuição (%) dos entrevistados, 
segundo a classificação do IEA e estado civil

Fonte: os autores (2013).

Gráfico 7 – Distribuição (%) dos entrevistados, 
segundo a classificação do IEA e sexo

Fonte: os autores (2013).
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Grau de correlação/concordância entre 
as variáveis que compõem o IEA

Para se avaliar o grau de correlação/concordância entre as 
respostas das variáveis que foram utilizadas para a composição do 
IEA, foram estimados os coeficientes de correlação de Spearman, 
apresentados na Tabela 8 (matriz de correlação).

Tabela 6 – Matriz de correlação de Spearman das variáveis que compõem o IEA

Variáveis SATV SATA SATC ESAP

SATV 1,000 0,320* 0,262 0,222

SATA 0,320* 1,000 0,352* 0,089

SATC 0,262 0,352* 1,000 0,078

ESAP 0,222 0,089 0,078 1,000

Fonte: os autores (2013).
*significativo: p < 0,05

Análise dos resultados

Pelo exame das informações do Gráfico 1, pode-se observar 
que existe um percentual considerável de entrevistados classificados 
com um IEA considerado como elevado (23,8%) e muito elevado 
(29,7%) o que resulta em mais da metade (53,5%) dos entrevista-
dos com estado de ânimo satisfatório. Este fato mostra que apesar 
dos entrevistados residirem em áreas periféricas e de baixa renda da 
cidade do Natal, o percentual de entrevistados com o IEA conside-
rado satisfatório é surpreendentemente alto.

Considerando-se o segmento de entrevistados jovens, com 
idade inferior a 21 anos, os achados da pesquisa (Gráfico 2) revelam 
que 63,8% estão classificados com estado de ânimo satisfatório. Esta 
concentração foi também observada nas demais faixas etárias: 21 
a 30 anos com 59,9%; 31 a 50 anos com 51,3% e, finalmente os 
mais idosos com idade acima de 50 anos, o percentual com estado 
de ânimo satisfatório foi 50,4%, o mais baixo entre todas as cate-
gorias de idade. Este resultado está consistente com o fato do teste 
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do qui-quadrado ter sido significativo (Tabela 3), sugerindo uma 
correlação inversa entre o estado de ânimo e a idade, ou seja, quanto 
maior a idade, menos satisfatório é o estado de ânimo da população 
de baixa renda de Natal.

A religião, embora com uma significância mais baixa (p = 
0,094), também se mostrou correlacionada com o estado de ânimo 
da população. No Gráfico 3, pode-se constatar que os católicos apa-
recem em primeiro lugar com 54,9%, com estado de ânimo satis-
fatório e os evangélicos em segundo, com 50,3%. Em relação aos 
espíritas, ateus e outras religiões, que ostentam um percentual bem 
inferior de satisfação (39,3%), os católicos e os evangélicos aparecem 
em melhor situação no tocante ao estado de ânimo.

Por sua vez, a região administrativa onde os entrevistados 
moram tem importância significativa (p = 0,000) na determinação 
do estado de ânimos de seus moradores. Para as regiões Sul e Leste, 
verificam-se resultados praticamente idênticos em relação aos graus 
de satisfação com o estado de ânimo de seus moradores, com percen-
tuais, respectivos, de 51,2% e 51,1%. Enquanto isso, os residentes na 
Zona Norte foram os que manifestaram o mais baixo nível de satis-
fação com seu estado de ânimo, com apenas 41,7% de satisfeitos. 

O destaque ficou por conta da Zona Oeste, cuja população 
apresentou um grau de satisfação (80,2%) duas vezes maior que os 
da Zona Norte. Esta performance da Zona Oeste destoa com o que 
seria esperado, pois é nesta região e na Zona Norte onde se concen-
tram a maioria das áreas de baixa renda de Natal. Não há aparente-
mente a luz destes, uma explicação plausível para esta performance 
dos moradores da Zona Oeste (Gráfico 4).

A renda familiar foi outra variável do contexto socioeconô-
mico submetida ao teste para se averiguar sua associação como deter-
minante do estado de ânimo da população investigada. Todavia, não 
revelou significância estatística (p = 0,452). A leitura destes acha-
dos sugere que ter renda maior ou menor não está associado com o 
estado de ânimo da população. 
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Embora do ponto de vista estatístico não se tenha obser-
vado significância, é importante ressaltar que se verificou uma ten-
dência crescente entre o valor da renda familiar per capita e o grau 
de satisfação com o estado de ânimo.

No Gráfico 5 pode-se verificar que para o estrato de renda 
superior a R$ 500,00 o grau de satisfação atingiu a cifra de 63,2%, 
enquanto, para o estrato de menor renda, R$ 200,00 este percen-
tual foi de 52,2%. Talvez pelo fato de tratar-se de uma população 
já caracterizada de baixa renda, espera-se que quanto a este aspecto, 
haja certa homogeneidade, de tal sorte que não provoque diferencias 
relevantes. Seria por assim dizer: iguais na pobreza, iguais no estado 
d’alma.

Por outro lado, o estado civil dos entrevistados, captado 
nas categorias casados e/ou união consensual, solteiro, divorciado e/
ou separado e viúvo, mostrou-se estatisticamente significativo (p < 
0,05) em relação ao estado de ânimo. É interessante observar o que 
revela o Gráfico 6. Fica bem nítida a configuração de dois padrões 
de semelhança, um formado pelas categorias casado/união consen-
sual e solteiro, ambos apresentando percentuais muito próximos. 

Enquanto isso, as categorias separado/divorciado e viúvo 
formam um grupo similar, embora os viúvos apresentem um grau de 
satisfação de 50,4%, e, para os separados/divorciados, este percentual 
tenha sido de 42,1%. Em certa medida, estes resultados revelam-se 
consistentes com o senso comum de que a vida de casado é, em 
geral, mais tranquila, supondo que aqueles que têm companheiro/
companheira permanentes tenham o apoio e a segurança de que não 
estarão sozinhos nos momentos de dificuldades da vida. 

Por outro lado, os solteiros por ainda não terem passado 
pela experiência de compartilhar uma vida em comum com com-
panhia e, geralmente, por serem mais jovens, naturalmente revelam 
maior entusiasmo pela vida. 

Os divorciados/separados e viúvos são categorias que 
supostamente experimentam com mais frequência o sentimento da 
solidão, de estar sozinho, e de nem sempre poder contar com apoio 
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cotidiano de um(a) companheiro(a) para os momentos de dificulda-
des. Talvez por isso sintam-se mais desanimados com a vida, reper-
cutindo no estado de ânimo desta categoria. 

De acordo com o Gráfico 7, verifica-se que o sexo não 
determina uma diferença estatística significativa quanto à classifica-
ção do estado de ânimo. Embora se observe, no geral, que os homens 
apresentaram um grau de satisfação com o estado ânimo superior 
(58,3%) ao das mulheres que foi de 51,9%. Pode-se conjecturar que 
a condição feminina, de maior sensibilidade e maior envolvimento 
com as questões de família, explique esta diferença (Tabela 3).

Conclusões

De acordo com as inferências obtidas através do teste do 
qui-quadrado (Tabela 3), pode-se concluir que o IEA desta popu-
lação investigada esta relacionado significativamente com a variável 
idade, religião, região onde mora e estado civil. Por outro lado, ao se 
analisar os dados dos cruzamentos da variável resposta – Índice do 
Estado de Ânimo, com as variáveis independentes que configuram 
as dimensões do contexto socioeconômico – variáveis independen-
tes, verificou-se que apenas a renda e o sexo não apresentaram asso-
ciação estatisticamente significante com o IEA (p > 0,01).

Em estudo realizado no Rio de Janeiro, Szwarcwald e 
Bastos (2005) encontraram que a proporção da população que 
reportaram problemas relativos ao estado de ânimo variava por sexo, 
sendo muito mais frequente entre as mulheres com 31%, enquanto 
entre os homens foi de apenas 18%. Os mesmos autores encontra-
ram diferenças entre as idades: para os mais jovens, a proporção de 
problemas associados ao estado de ânimo foi menor, enquanto foi 
observado que a partir dos 45 anos, esta proporção se estabilizava.

Embora não se possa fazer uma comparação direta entre 
os achados do Rio de Janeiro e os deste estudo (por razões de uso 
de diferentes metodologias e perfil diferente das populações investi-
gados), ainda assim os dois resultados com relação ao sexo e a idade 
convergem. 
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Com relação à zona de residência, constata-se que mais de 
80% dos entrevistados que residem na Zona Oeste foi classificado 
com um IEA satisfatório. Este fato revela um nítido contraste com os 
resultados obtidos para a Zona Norte, onde se verificou que pouco 
mais de 40% foi classificado neste patamar.

Além do mais, este resultado surpreende, pois era de se 
esperar que a Zona Sul concentrasse o maior percentual de pessoas 
classificadas com um estado de ânimo satisfatório. Nesta zona é 
onde as áreas investigadas são constituídas principalmente de vilas 
incrustadas nos bairros de classe alta e média. Estes moradores de 
vilas da Zona Sul não usufruem da maioria dos benefícios dos seus 
vizinhos (entorno). Este contraste caracteriza as vilas como enclaves/
ilhas explicitando de forma direta o desnível hierárquico de renda e 
de outros condicionantes socioeconômico que agem negativamente 
sobre o estado psicológico destas pessoas.

Quanto ao fato da Zona Sul não se destacar por ter um 
percentual de classificados com o IEA superior as demais zonas, 
tem uma explicação baseada na desigualdade social que faz com que 
as pessoas com baixa renda que moram nesta zona, predominante-
mente ocupada por pessoas da classe média alta, sentem psicologica-
mente os efeitos da desigualdade.

Com relação a esta questão, há uma vasta literatura inter-
nacional que pontifica que a relação direta entre renda e satisfação 
com a vida é o fundamento de toda teoria econômica. Porém, esta 
relação não reflete o que acontece na prática. Em geral, pessoas que 
vivem em países (regiões, áreas) com mais alto nível de renda sentem 
mais satisfação em todos os aspectos de suas vidas. Entretanto, nos 
países que experimentam crescimento mais rápido, as pessoas são 
mais susceptíveis para não sentir satisfação com a vida, fenômeno 
conhecido, e citado por Lora (2006), como “paradoxo do crescimento 
infeliz”. 

Em geral, dentro de cada país ou cidade, pessoas com 
alta renda sentem-se melhores que aquelas com renda mais baixa. 
Portanto, quando uma pessoa esta rodeada por outras pessoas com 
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altos ganhos, sua satisfação com seu próprio trabalho, moradia, e 
todas as coisas que desejam comprar e não podem têm seu estado de 
ânimo reduzido (LORA, 2006). 

Em relação à idade, constata-se também que há um decrés-
cimo no percentual de indivíduos classificados com um IEA con-
siderado satisfatório, à medida que aumenta a idade. Podendo-se 
concluir, portanto, que a idade é um fator determinante da autoes-
tima das pessoas deste universo pesquisado. Pode-se aventar que, em 
geral, os mais jovens carregam dentro de si um potencial intrínseco 
de esperança e entusiasmo que lhes aponta perspectivas de futuro, 
mesmo vivendo em condições adversas de ascensão social.

  Conclui-se também haver uma maior prevalência de 
estado de ânimo insatisfatório entre os indivíduos que se declararam 
separados, divorciados ou viúvos, contrariamente aos casados e aos 
que vivem em união consensual ou são solteiros. A provável expli-
cação, talvez se deva ao fato de que aqueles vivendo com compa-
nheiros ou companheiras sintam-se mais seguros do ponto de vista 
emocional do que os separados ou divorciados e viúvos. Quantos aos 
solteiros, explica-se pela predominância dos que estão nesta categoria 
ser constituída de jovens. 

Baseado na matriz de Spearman, conclui-se ainda, que 
existe um grau de concordância significativo entre as dimensões das 
respostas dadas entre as variáveis satisfação com a vida (SATV) e 
satisfação com o ambiente onde mora (SATA), como também entre 
as variáveis satisfação com a vida (SATV) e satisfação com a casa 
onde mora (SATC). Isto sugere que se um indivíduo se sente bem 
no ambiente onde vive, certamente, este sentimento vai influenciar 
diretamente no seu grau satisfação com a vida que leva. 

O mesmo pode acontecer com SATC, ou seja, se existe 
um grau de satisfação considerável em relação à casa onde mora, 
certamente este sentimento de satisfação também irá determinar de 
maneira positiva no grau de satisfação com a vida.

ESTADO DE ÂNIMO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE NATAL



ESTADO DE ÂNIMO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE NATAL E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO

207

Referências
CONOVER, W. J. Practical Nonparametric Statistics. New York: Ed. John Wiley 
& Sons, 1971.

COSTA, N; de OLIVEIRA L. P. Estatística. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 
1977.

FORATTINI, O. P. Qualidade de vida e meio urbano. A cidade de São Paulo, 
Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo, n. 25, v. 2, 1991, p. 75-86. 

HERCULANO, S. C. A. Qualidade de Vida e seus Indicadores. In: 
HERCULANO, S. C. A. et al. (Org.). Qualidade de Vida e Riscos Ambientais. 
Niterói-RJ: Ed. Eduff, 2000.

HETZEL, I. M. et al. Qualidade de Vida e Saúde Mental no PSF. Relatório de 
Pesquisa. Natal: DSC-UFRN, 2004. 

LORA, E. Beyond facts: understand quality of live. IN: IDB – International, 2006. 

SPIEGEL, M. R. Estatística. Trad. Pedro Cosentino. São Paulo: Ed. McGraw-
Hill do Brasil, 1977. 

SZWARCWALD, C. L.; BASTOS, F. I. E. State of animus among Brasilians: 
influence of socioeconomic context. Cad. Saúde Pública, São Paulo, n. 21, sup. 
S33-S42, 2005.

 TORRES, M. et al. Calidad de vida de adultos mayores pobres de viviendas 
básicas: Estudio comparativo mediante uso de WHOQoL-BREF. Rev. Méd. 
Chile, Santiago, n. 136, 2008, p. 325-333. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN. A 
condição de pobreza e exclusão social da população de Natal: relatório de pesquisa 
Natal. Natal: Departamento de Serviço Social-UFRN, 2006.

VIANA, A. B. Mapeando a qualidade de vida em Natal. Natal-RN: SEMPLA/
PMN, 2006.



208

Os autores

Adriano Silveira Seabra
Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). E-mail: adrianoseabra@hotmail.com

Ana Lissa Oliveira Rêgo
Graduada em Estatística pela UFRN, especialista em Demografia 
pela UFRN. Professora de Estatística da Faculdade Estácio de 
Natal. E-mail: analissa.est@gmail.com

Antônio de Lisboa Lopes Costa
Graduado em Odontologia pela UFRN, mestre em Patologia 
Oral pela UFRN e doutor em Odontologia (Patologia Bucal) pela 
Universidade de São Paulo (USP). Professor Associado da UFRN. 
E-mail: antoniodelisboa@uol.com.br 

Cristiane Alessandra Domingos de Araújo
Graduada em Estatística pela UFRN. Gerente de Estatística na 
Prefeitura Municipal de Parnamirim-RN e consultora em Estatística, 
responsável técnica na Start Pesquisa e Consultoria Técnica Ltda. 
Mestranda em Demografia pelo Programa de Pós-graduação em 
Demografia da UFRN. E-mail: cristianeals@yahoo.com.br



Os autores

209

Cristiane Silva Corrêa
Graduada em Ciências Atuariais pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), mestre em Demografia pelo Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da UFMG 
e doutoranda em Demografia pela mesma instituição. Professora 
Assistente do Departamento de Estatística da UFRN. E-mail: cris-
correa@ccet.ufrn.br

Denise Guerra Wingerter
Graduada em Sistemas de Informação pela Universidade Potiguar 
(UNP). Mestranda em Demografia pela UFRN, cursando MBA em 
Gestão de Projetos em TI pela Faculdade de Natal (FAL), especia-
lista em Epidemiologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Analista de Sistemas da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande 
do Norte (SESAP). Mestranda em Demografia pelo Programa de 
Pós-graduação em Demografia da UFRN. E-mail:  denisegw@
gmail.com

Erinaldo Telso de Araújo
Graduação em andamento em Estatística pela UFRN. Vereador no 
município de Campo Redondo-RN. E-mail: informativonaldinho@
yahoo.com.br

Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire
Graduado em Estatística pela UFRN, mestre e doutor em Demografia 
pelo Cedeplar/UFMG. Professor Associado do Departamento de 
Estatística da UFRN, do Programa de Pós-graduação em Demografia 
e do Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais 
(PPEUR) da UFRN. E-mail: fhfreire@ccet.ufrn.br

Ítalo Medeiros de Azevedo
Possui especialização em Demografia, graduação em Estatística pela 
UFRN e graduação em Matemática pela Universidade Potiguar 
(UNP). Técnico de laboratório da UFRN. E-mail: italo_med@
yahoo.com.br



Nascer, envelhecer e morrer:

210

Lára de Melo Barbosa
Graduada em Estatística pela UFRN, mestre e doutora em 
Demografia pelo Cedeplar/UFMG. Professora Associada do 
Departamento de Estatística da UFRN, do Programa de Pós-
graduação em Demografia e do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Climáticas da UFRN. E-mail: lara@ccet.ufrn.br

Luana Junqueira Dias Myrrha
Graduada em Ciências Atuariais pela UFMG, mestre em Demografia 
pelo Cedeplar/UFMG e doutoranda em Demografia pela mesma 
instituição. Professora Assistente do Departamento de Estatística da 
UFRN. E-mail: luana@ccet.ufrn.br

Mardone Cavalcante França
Graduado em Estatística pela Universidade Federal do Ceará 
(UFCE), mestre em Bioestatística pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP/USP) e doutor em Ciências da Saúde pela 
UFRN. Professor Associado do Departamento de Estatística da 
UFRN e do Programa de Pós-graduação em Demografia. E-mail: 
mardonefranca@globo.com

Maria Angela Fernandes Ferreira
Graduada em Odontologia pela UFRN, mestre em Ciências pela 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e doutora em Odontologia 
(Odontopediatria) pela Universidade de Pernambuco (UPE). 
Professora Associada da UFRN, do programa de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva. E-mail: angelaf@ufrn.br

Maria Célia de Carvalho Formiga
Graduada em Estatística pela UFRN, mestre em Administração 
pela UFR e doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina 
Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Professora Associada do Departamento de Estatística da UFRN e 
do Programa de Pós-graduação em Demografia. Pesquisadora e líder 
do grupo de Estudos Demográficos da UFRN. E-mail: cformiga@
ccet.ufrn.br



Os autores

211

Maria de Fátima Miranda Barbosa
Graduada em Estatística pela UFRN, possui especialização em 
Demografia pela mesma instituição. Funcionária pública munici-
pal, no cargo de estatístico, da Prefeitura Municipal do Natal-RN. 
Mestranda em Demografia pelo Programa de Pós-graduação em 
Demografia da UFRN. E-mail: mfmbarbosa@gmail.com

Maria Helena Constantino Spyrides
Graduada em Estatística pela UFRN, mestre em Agronomia 
(Estatística e Experimentação Agronômica) pela Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da USP e doutora em Saúde Pública 
pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/
FIOCRUZ). Professora Adjunta do Departamento de Estatística 
da UFRN, do Programa de Pós-graduação em Demografia e do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Climáticas da UFRN. 
E-mail: spyrides@ccet.ufrn.br

Marília Miranda Forte Gomes
Graduada em Estatística pela Universidade Federal de Brasília 
(UNB), mestre e doutora em Demografia pelo Cedeplar/UFMG. 
Professora Substituta do Departamento de Estatística da UNB. 
E-mail: mariliamfg@gmail.com

Marla Barroso França
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, mestre em 
Demografia pelo Cedeplar/UFMG. Analista de Gestão em Pesquisa 
da Unidade Estadual de Alagoas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). E-mail: marla.franca@ibge.gov.br

Moisés Alberto Calle Aguirre
Graduado em Ciências Sociais pela Universidad Mayor de San 
Andres (UMSA), mestre e doutor em Demografia pelo Cedeplar/
UFMG. Professor Adjunto do Departamento de Estatística da 
UFRN e do Programa de Pós-graduação em Demografia da UFRN. 
E-mail: calle@ccet.ufrn.br



Nascer, envelhecer e morrer:

212

Neir Antunes Paes
Professor Associado do Departamento de Estatística da Universidade 
Federal da Paraíba e Pesquisador do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-Brasil). Pós-
doutor em Estudos Populacionais pela John Hopkins Public School 
– Baltimore/EUA e doutor em Demografia Médica pela London 
School of Higiene and Tropical Medicine, University of London. 
E-mail: antunes@de.ufpb.br

Nilma Dias Leão Costa
Graduada em Matemática pela UFRN, mestre em Saúde Coletiva 
com área de concentração em Epidemiologia pelo Instituto de 
Medicina Social (IMS) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ) e doutora pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Saúde da UFRN. Professora Adjunta do Departamento de Saúde 
Coletiva da UFRN. Pesquisadora do Grupo de Estudos em Saúde 
Coletiva e do Grupo de Estudos Demográficos da UFRN. E-mail: 
nilma@ufrnet.br

Paulo César Formiga Ramos
Graduado em Engenharia Civil pela UFRN, mestre em Estatística 
pela USP, doutor em Estatística pela Florida State University 
(FSU/EUA). Professor Associado do Departamento de Estatística, 
do Programa de Pós-graduação em Demografia e colaborador no 
Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da 
UFRN. Pesquisador e vice-líder do Grupo de Estudos Demográficos 
da UFRN. E-mail: formiga@ccet.ufrn.br

Paulo Roberto Medeiros de Azevedo
Graduado em Estatística pela UFRN, mestre em Matemática 
Aplicada (Estatística) pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA) e doutor em Ciências da Saúde pela UFRN. Professor 
Associado do Departamento de Estatística da UFRN e do Programa 
de Pós-graduação em Demografia da UFRN. E-mail: prma@ccet.
ufrn.br



Os autores

213

Paulo Sérgio Lucio
Graduação em Matemática pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), mestre em Estatística pela Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) e doutor em Geofísica pelo “Institut de 
Physique du Globe de Paris”. Pós-doutor no Instituto Superior Técnico 
de Lisboa e no Centro de Geofísica da Universidade de Évora. 
Professor Associado do Departamento de Estatística da UFRN, 
Investigador Científico do Centro de Geofísica da Universidade 
de Évora, Professor do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Climáticas e do Programa de Pós-graduação em Demografia. 
E-mail: pslucio@ccet.ufrn.br

Rodrigo Garcia Oliveira
Graduando em Medicina pela UFRN. E-mail: rodrigogarcia83@
bol.com.br



Este livro foi projetado pela 
equipe editorial da Editora 
da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.

Janeiro/2018


