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RESUMO 

 

Os óbitos por causas externas representam um importante desafio para a sociedade 

brasileira, pois estão associados à alta mortalidade, além de implicarem grandes 

prejuízos financeiros e sociais. A esse respeito, entre o conjunto das causas 

externas, aquelas classificadas como eventos cuja intenção é indeterminada têm 

sido nos últimos anos objeto de estudo de pesquisadores da área da saúde pública, 

devido à possibilidade de nos eventos indeterminados conterem óbitos de outros 

grupos do capítulo das causas externas, especialmente oriundos de uma agressão 

ou suicídio - o que prejudica as comparações e estimativas por causas específicas 

de mortes não naturais. Este estudo objetivou analisar o padrão epidemiológico de 

grupos de causas externas selecionadas e, em especial, daquelas classificadas 

como eventos cuja intenção foi indeterminada, no período de 1999 a 2012 no 

município de São Gonçalo-RJ e nos seus distritos administrativos, uma vez que a 

distribuição destes eventos indeterminados não é aleatória e está associada a 

distintas condições sociais e demográficas. Assim, verificou-se que os eventos 

indeterminados representam a segunda maior causa de morte dentro do capítulo 

das causas externas e, apesar disto, ao analisar a taxa de mortalidade suavizada, 

apresentam um padrão de redução da taxa no município de São Gonçalo e nos seus 

distritos.   
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ABSTRACT  

 

Deaths due to external causes represent an important challenge for the Brazilian 

society as they are associated to the high mortality, besides causing huge financial 

and social losses. In this regard – in external causes group – the ones that are 

classified as undefined intention events are the ones that have been object of study 

for public health researchers in the last years. It happens because of the possibility 

that in the undefined events there are deaths of other groups in the external causes’ 

chapter, especially those ones that result from aggression or suicide – damaging the 

comparisons and estimations for specific causes of unnatural deaths. This study 

aimed to analyze the epidemiological pattern of selected external causes’ groups. In 

especial those ones that are classified as events which intention was undefined, in 

the period from 1999 to 2012 in the municipality of São Gonçalo - RJ and in its 

administrative districts - as the Distribution of these undefined events is not 

randomized and it is associated to different social and demographic conditions. Thus, 

it was verified that undefined events represent the second main cause of death within 

the external causes’ chapter. Nevertheless, when analyzing the downsized mortality 

rate, they present a pattern on tax reduction in the municipality of São Gonçalo and 

its Districts. 

 

Keywords: Public Health – External Causes – Mortality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e 

Whitehead (1991). 

Figura 2: Bloco VII da Declaração de Óbito – Causas Externas.  
 
Figura 3: Bloco II da Declaração de Óbito – Residência 

Figura 4: Bloco III da Declaração de Óbito – Ocorrência 

Figura 5: Distritos Administrativos do Município de São Gonçalo – RJ 

Figura 6: Proporção de óbitos por causas externas considerando o local de 

residência e o local de ocorrência do óbito no município de São Gonçalo nos anos de 

2000 – 2005 – 2010. 

Figura 7: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos 

de 2000-2005-2010 segundo raça/cor, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

Figura 8: Distribuição da taxa de Mortalidade bruta e suavizada por causas 

externas selecionadas no município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012. 

Figura 9: Taxa de mortalidade bruta por causas externas selecionadas nos distritos 

do município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012. 

Figura 10: Taxa de mortalidade suavizada por causas externas selecionadas nos 

distritos do município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Estabelecimentos de Saúde no município de São Gonçalo em 2010 

Tabela 2: Proporção da População Residente nos distritos do município de São 

Gonçalo segundo Raça/Cor em 2010. 

Tabela 3: Completitude dos dados das variáveis de causas externas selecionadas 

do SIM para o município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012 por local de 

residência. 

Tabela 4: Completitude dos dados das variáveis de causas externas selecionadas 

do SIM para o município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012 por local de 

ocorrência. 

Tabela 5: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo sexo, considerando o local de residência e ocorrência do 

óbito. 

Figura 6: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo escolaridade, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

Figura 7: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo estado civil, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

Tabela 8: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo Faixa Etária, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

Tabela 9: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável sexo considerando os 

óbitos por Local de Residência e Ocorrência.  

Tabela 10: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Raça-Cor considerando os 

óbitos por Local de Residência e Ocorrência.  

Tabela 11: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Escolaridade considerando 

os óbitos por Local de Residência e Ocorrência. 



 

Tabela 12: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Estado Civil considerando 

os óbitos por Local de Residência e Ocorrência. 

Tabela 13: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Faixa Etária considerando 

os óbitos por Local de Residência  

Tabela 14: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Faixa Etária considerando 

os óbitos por Local de Ocorrência. 

Tabela 15: Proporção de óbitos por local de ocorrência considerando a base de 

dados do município de residência do óbito no período de 1999 a 2012. 

Tabela 16: Proporção de óbitos por local de ocorrência considerando a base de 

dados do município de residência dos óbitos por distritos no período de 1999 a 2012. 

Tabela 17: Proporção de óbitos por local de residência considerando a base de 

dados do município de ocorrência do óbito no período de 1999 a 2012. 

Tabela 18: Proporção de óbitos por local de residência considerando a base de 

dados do município de ocorrência dos óbitos por distritos no período de 1999 a 

2012. 

  Tabela 19 – População e percentual populacional dos distritos do Município de São 

Gonçalo segundo censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

Tabela 20: Taxa de crescimento populacional geral e por sexo dos distritos do 

município de São Gonçalo no período de 2000 a 2010. 

Tabela 21: Proporção de Pessoas de 10 anos ou mais de idade segundo o 

rendimento nominal mensal em 2010. 

Tabela 22: Proporção de Pobres nos distritos do município de São Gonçalo em 

2010. 

Tabela 23: Proporção de domicílios particulares permanentes com abastecimento 

de água ligado à rede geral nos distritos do município de São Gonçalo em 2010. 

Tabela 24: Densidade de domicílios particulares com presença identificada de 

aglomerados subnormais nos distritos administrativos do município de São Gonçalo 

em 2010 

Tabela 25: Proporção de domicílios particulares permanentes segundo destino do 

lixo nos distritos do município de São Gonçalo em 2010. 



 

Tabela 26: Proporção de pessoas não alfabetizadas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes 

Tabela 27: Razão de dependência nos distritos do município de São Gonçalo em 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 

1.1 Justificativa ........................................................................................................ 13 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 14 

2.1 Mortalidade por Causas Externas .................................................................... 14 

2.2 O processo saúde-doença e a determinação social das mortes por causas 

externas.................................................................................................................... 17 

2.3 Sistema de Informações sobre Mortalidade .................................................... 20 

2.4 Mortalidade por causas externas classificadas como Eventos cuja intenção 

é indeterminada. ...................................................................................................... 23 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 27 

3.1 Geral ................................................................................................................... 27 

3.2 Específicos ........................................................................................................ 27 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 28 

4.1 Delineamento do Estudo .................................................................................. 28 

4.2 Área do Estudo .................................................................................................. 28 

4.3 Indicadores do Estudo ...................................................................................... 31 

4.3.1 Seção A ............................................................................................................ 32 

4.3.1.1 Cálculo do indicador de mortalidade por causas externas no município de 

São Gonçalo e nos cinco distritos administrativos no período de 1999 a 2012. ........ 33 

4.3.1.1.1 Qualidade dos dados das variáveis de causas externas do município de 

São Gonçalo .............................................................................................................. 33 

4.3.1.1.2 Número de óbitos de causas externas por distritos no município de São 

Gonçalo. .................................................................................................................... 35 

4.3.2 Seção B ............................................................................................................ 37 

4.4 Análise dos dados ............................................................................................. 42 

4.5 Softwares ........................................................................................................... 43 

4.6 Aspectos Éticos................................................................................................. 43 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 44 

6 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 76 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 811 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 833 

ANEXO 1 ................................................................................................................. 923 

ANEXO 2 ................................................................................................................. 944 

ANEXO 3 ................................................................................................................. 955 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, dois processos têm produzido importantes mudanças no perfil das 

doenças na população (SOUZA, et. al. 2002): 1.a transição demográfica, com a 

diminuição das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida; 2.e a 

transição epidemiológica, caracterizada pela diminuição das mortes por doenças 

infecciosas e pelo aumento dos óbitos por causas externas e por doenças crônicas 

não transmissíveis (CARMO, et. al. 2003). 

As causas externas representam um importante desafio para a sociedade 

brasileira, pois estão associadas à alta carga de doença, além de implicarem em 

grandes prejuízos financeiros e sociais (BRASIL, 2010). O coeficiente de 

mortalidade por causas externas no Brasil variou de 68,3 óbitos por 100 mil 

habitantes em 2000 a 75,5 óbitos por 100 mil habitantes em 2013 (aumento de 

10,5%). Em 2013, ocorreram 151.683 mil óbitos por causas externas no país, sendo 

a maior parte entre homens (82,2%) e pessoas com idade de 20 a 39 anos (43,8%). 

Em relação à raça/cor da pele, houve predomínio de pardos (50,1%) e brancos 

(37,3%), passando a ocupar a terceira posição entre as outras causas de mortes da 

população geral (BRASIL, 2014).  

O aumento da mortalidade por causas externas, observado a partir da década 

de 1980, concentra-se principalmente entre as agressões e acidentes de transporte 

terrestre, nos grandes centros urbanos, e são responsáveis por cerca de 67% dos 

óbitos por causas externas no país (BRASIL, 2011).   

Os acidentes de transportes (Código Internacional de Doenças - CID10 V01-

V99) merecem destaque no cenário atual, pois representam um grande problema de 

saúde pública em nível mundial. Estimativas realizadas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) revelam que 1,24 milhões de pessoas morrem todos os anos no 

mundo, sendo principalmente maior o risco de morte nas populações mais jovens 

(BRASIL, 2014). 

Dentre as mortes por agressões (CID10: X85-Y09), os homens jovens também 

são os mais afetados pelo crescimento dos homicídios no país, alternando tanto 

como agressores quanto como vítimas. Em 2010, as causas externas ocupavam 

primeira posição entre óbitos em adolescentes (de 10 a 19 anos) e adultos jovens 

(de 20 a 39 anos) (BRASIL, 2011). Souza, et. al. (2012), em um estudo multicêntrico 
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realizado em países da América Latina, também observou que os jovens do sexo 

masculino de 15 a 29 anos apresentam maior risco de morrer por homicídio.  

Apesar dos elevados taxas de mortalidade por agressões, as estatísticas de 

mortalidade por este agravo podem apresentar subestimação em razão dos eventos 

cuja intenção é indeterminada (CID 10: Y10 a Y34). Drumond, et. al. (1999), 

estudando a mortalidade por causas externas no município de São Paulo, observou 

que 66% dos óbitos não traziam qualquer informação na declaração de óbito que 

pudesse especificar a causa externa. Dos 34% classificados como eventos cuja 

intenção é indeterminada, 8% foram redefinidos como sendo agressões, 

evidenciando a subestimação.  

A proporção de eventos cuja intenção é indeterminada em relação ao total de 

mortes por Causas Externas é um indicador relevante da qualidade das informações 

sobre Causas Externas. Ou seja, quanto maior a proporção dos eventos 

indeterminados, maior a possibilidade de comprometer a análise do padrão 

epidemiológico das causas externas (SILVA, 2010).  

No período de 1999 a 2012, foram registrados no Brasil 156.677 óbitos por 

causas externas classificadas como eventos cuja intenção é indeterminada (CID 10: 

Y10 a Y34), dos quais 28,99% (N=45.426) eram indivíduos residentes em São 

Paulo, representando o estado que ocupa a primeira posição de óbitos por este 

grande grupo de causa externa. Na segunda posição o estado do Rio de Janeiro 

com 19,43% (N=30.448), seguidos de Bahia 14,84% (N=23.256), Minais Gerais 

9,61% (N=15.056) e Rio Grande do Sul 4.33% (N=6.785), sendo estes os cincos 

estados brasileiros com maiores proporções de óbitos de causas externas de 

intencionalidade indeterminada. Com relação às agressões (CID 10: X85-Y09) neste 

mesmo período, o Brasil registrou (692.101) óbitos, sendo 20,25% no estado de São 

Paulo, 13,11% no estado do Rio de Janeiro, 8,43%, em Pernambuco, 7,20% em 

Minas Gerais e 6,79% Bahia. (DATASUS, 2015).  

Cerqueira (2012), estudando a mortalidade por causas violentas não 

esclarecidas no estado do Rio de Janeiro, aponta que no Brasil desde 2000 há uma 

estabilização das mortes violentas cuja intenção foi indeterminada. No estado do Rio 

de Janeiro, entretanto, a magnitude, que já era alta, dobrou no período de 2007 a 

2009, de 11 para 22 óbitos por 100.000 habitantes, continuando a aumentar nos 

anos seguintes. Destas mortes violentas cuja intenção foi indeterminada, 

predominaram aquelas nas quais se utilizaram arma de fogo: Y22 (Disparo de 
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pistola, intenção não determinada), Y23 (Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo 

de maior calibre, intenção não determinada) e Y24 (Disparo de outra arma de fogo e 

de arma de fogo não especificada, intenção não determinada). A caracterização do 

padrão epidemiológico dos óbitos por eventos cuja intenção é indeterminada, tanto 

por local de residência da vítima quanto pelo local de ocorrência, é essencial para o 

estudo da mortalidade sobre causas externas, pois pode estar subestimando os 

óbitos por agressão (CID 10 X85-Y09) e suicídio (CID10 X60-X84). Esta 

subestimação não se distribui homogeneamente no espaço urbano e pode estar 

associada às características sociodemográficas da população do município de São 

Gonçalo.  

No estudo de Filho & Mello-Jorge (2007), os autores reforçam a importância da 

verificação dos óbitos de causas externas segundo o local de ocorrência e 

residência. Ainda destacam em relação aos grupos de causas, que os óbitos por 

acidentes de transportes e suicídios se concentram em maior predominância, fora do 

local de residência da vítima. Entretanto, para as agressões - principal grupo de 

mortalidade dentre o capítulo das causas externas no país - a maior taxa de 

mortalidade ocorre no local de residência. Ressalta-se ainda, que eventos 

indeterminados tendem a acompanhar o padrão das agressões, ou seja, apresentam 

maiores taxas de mortalidade quando são avaliados por local de residência. 

Considerar a importância do local de residência da vítima e ocorrência do óbito, 

como duas bases de dados para o trabalho de verificação, permite compreender os 

fluxos de ‘’importação’’ e ‘’exportação’’ dos óbitos no território.  

Assim, pretende-se analisar o padrão epidemiológico dos óbitos de causas 

externas classificados como eventos cuja intenção é indeterminada (CID 10: Y10 a 

Y34) no município de São Gonçalo e nos seus distritos administrativos, 

considerando tanto o local de residência quanto o local de ocorrência do óbito.  
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1.1 Justificativa  

 

Os óbitos classificados como eventos cuja intenção foi indeterminada do 

Capítulo XX (CID10: Y10 a Y34) das causas externas, dificultam as comparações e 

estimativas por causas específicas de mortes não naturais. A inserção destes como 

causa básica de óbito, pode subestimar, em especial, as agressões e os suicídios, 

ocasionando uma limitação na análise do padrão epidemiológico (DRUMOND, 

1999). A distribuição destes eventos indeterminados não é aleatória e está 

associada às distintas condições sociais e demográficas.  

No Brasil, os eventos por intenção indeterminada correspondem à quarta causa 

mais frequente de óbito não natural, ficando atrás de agressões, das outras causas 

externas de lesões por acidentes e dos acidentes de transporte (SIM, 2015). No 

município de São Gonçalo os eventos indeterminados são a segunda causa de óbito 

dentro do capítulo das causas externas de mortalidade. Nos anos de 2000, 2005 e 

2010, este município apresentou uma proporção de respectivamente (23%; 39%; 

10%) dos óbitos por causas externas classificadas como eventos cuja intenção é 

indeterminada considerando os óbitos por local de residência, e (27%; 52%; 10%) 

considerando os óbitos por local de ocorrência (SIM, 2015).  

Assim, compreender a tendência e a distribuição dos óbitos de causa externa 

de intenção indeterminada nos diferentes distritos em conjunto com a análise dos 

indicadores sociais, pode auxiliar na compreensão do padrão epidemiológico das 

causas externas do município de São Gonçalo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Mortalidade por Causas Externas  

 

Na maioria das sociedades contemporâneas, o crescimento dos óbitos por 

causas externas vem sendo objeto de reflexão de pesquisadores da área de saúde 

coletiva. Essas mortes ocupam um lugar de destaque no perfil de mortalidade no 

Brasil (LIMA, 2012). 

Para definir a mortalidade por causas externas, utiliza-se a classificação da CID-

10 (OMS, 1995), a qual passou a ser incorporada à Classificação propriamente dita 

como um de seus capítulos, denominado “Causas Externas de Mortalidade e 

Morbidade’’ (LAURENTI, 1997).  

Segundo a décima revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados à Saúde, a Causa Básica da morte é definida como: “(a) 

doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que 

conduziram diretamente à morte ou (b) as circunstâncias do acidente ou violência 

que produziram a lesão fatal” (CID 10, Vol.2, pág. 36). 

Os óbitos por causas externas referem-se àquelas mortes ditas não naturais. 

Eles estão classificados no capítulo XX do Código Internacional de Doenças-CID10 

e distribuídos em 9 grandes grupos, 39 grupos e 373 categorias.  

As causas externas são definidas como sendo as circunstâncias e 
outras características de eventos que resultam em lesão corporal no 
nível orgânico, em razão de exposição aguda à energia (mecânica, 
térmica, elétrica, química ou radiante) em quantidades que excedem 
o limite da tolerância fisiológica. Em alguns casos, como 
afogamento, estrangulamento e congelamento, as causas externas 
resultam de uma insuficiência de um elemento vital. 
                                             (WHO, versão 1.2, pág.20, 2003).  

 

Desta forma, possibilita a classificação de ocorrências de óbitos por grandes 

grupos de causas externas: Acidentes de transporte (CID10: V01-V99), Outras 

causas externas de traumatismos acidentais (CID10: W00-X59), Lesões 

autoprovocadas intencionalmente (CID10: X60-X84), Agressões (CID10: X85-Y09), 

Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada (CID10: Y10-Y34), Intervenções legais 

e operações de guerra (CID10: Y35-Y36), Complicações de assistência médica e 

cirúrgica (CID10: Y40-Y84), Sequelas de causas externas de morbidade e de 
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mortalidade (CID10: Y85-Y89), Fatores suplementares relacionados com as causas 

de morbidade e de mortalidade classificados em outra parte (CID10: Y90-Y98).  

No Brasil as causas externas representam um importante problema de saúde 

pública pela alta mortalidade. A partir da década de 1980, as causas externas se 

configuraram como a segunda causa de morte no Brasil, sendo superadas apenas 

pelas doenças cardiovasculares (SANTOS, 2008).  

No ano 2000, as causas externas aparecem como a terceira causa de óbito no 

país, 12,5%, ficando atrás das neoplasias 12,7% e das doenças do aparelho 

circulatório, que representam 27,5%. Os homicídios cresceram e passaram a 

representar 38,3% dos óbitos por causas externas, enquanto os acidentes de 

transportes se mantiveram em patamares elevados respondendo por 25% das 

mortes por causas externas. Dentre as mortes por causas externas no ano de 2000, 

os eventos cuja intenção é indeterminada, correspondiam a 10% de todos os óbitos 

por causas externas no Brasil (SMARZARO, 2005). 

Segundo estudo de revisão sistemática de publicações sobre mortes evitáveis 

entre 2000 e 2009, realizado por Settervall (2012), as causas externas foram 

responsáveis por 10,7% das mortes evitáveis. As violências ocupam o terceiro lugar 

entre as mortes por causas externas (REICHENHEIM, 2011). 

Para compreender o processo de determinação da mortalidade por causas 

externas, é importante a análise de outros fatores, como: urbanização, concentração 

de renda, renda mensal, escolaridade e infraestrutura (SOARES, 2011). Além 

desses fatores, autores como Souza & Cavenaghi (2007) consideram importante 

observar os dados de mortalidade de causas externas por locais de residência da 

vítima e de ocorrência do óbito, o que possibilita análise tanto do aspecto de 

localização das vítimas e suas condições socioeconômicas quanto da identificação 

de áreas de risco. 

Entretanto, Mello-Jorge et. al. (2007) pondera que, apesar de considerar 

fundamental a análise das causas externas segundo os locais de ocorrência e 

residência, há problemas conceituais e metodológicos que podem dificultar o 

conhecimento do padrão epidemiológico das causas externas. A exemplo de alguns 

grupos causas, como nos acidentes de transportes, em que os locais de ocorrência 

do óbito registrados correspondem, em grande parte, aos hospitais onde as vítimas 

faleceram e não ao local de ocorrência dos eventos, que em alguns casos pode ser 

uma localidade distante do hospital.  
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Souza e Assis et. al. (1997), estudando distribuição proporcional dos óbitos por 

agressões e acidentes de transportes, segundo local de ocorrência do óbito e 

residência da vítima nas áreas programáticas do Estado do Rio de Janeiro, 

identificou que a maioria dos óbitos por agressões nas diferentes áreas 

programáticas ocorrem no local de residência das vítimas. Por outro lado, os autores 

ressaltam que maiores proporções de óbitos por acidentes de transportes são de 

indivíduos que não residem no local onde houve o acidente.   

Santos e Barcellos (1999) compararam o local de residência da vítima e o de 

ocorrência da agressão que gerou o óbito por homicídio. O referido estudo 

evidenciou que, em 67,3% dos casos, a distância máxima entre o local de ocorrência 

da agressão e a residência foi de cerca de um quilômetro, ao passo que, em 50,0% 

dos casos, a distância máxima foi de 310 metros e em 29,1%, o local de ocorrência 

da agressão foi a própria residência. 

Ainda a este respeito, autores como Souza et al., (2006), Souza, (2007), Maia & 

Adair (2008), salientam que as áreas de risco podem mudar ao ser considerado 

locais de ocorrência do óbito e locais de residência da vítima. Outro aspecto que 

deve ser ressaltado é o uso do registro dos endereços de ocorrência do óbito e não 

da localidade da ocorrência do evento. Estes dados somente coincidem quando a 

morte ocorre no local. Mas, se a pessoa é vítima de uma agressão ou se envolve em 

um acidente de trânsito e é transportada para um hospital e falece após, o registro 

de ocorrência do óbito e do evento são distintos.  

Dessa forma, outro aspecto importante que também deve ser considerado ao 

avaliar a residência e ocorrência dos óbitos por causas externas, é que nas áreas 

mais pobres, onde a desigualdade social é mais acentuada, há maiores coeficientes 

de mortalidade, em especial, para as agressões e eventos indeterminados.  

Assim, para estudos envolvendo as causas externas, entende-se como 

primordial avaliar a distribuição desses óbitos levando-se em consideração os dois 

endereços (local de residência e local de ocorrência do óbito), dessa forma obtém-se 

um “retrato” diferente da distribuição do agravo no município e também dos seus 

distritos. Por isso, quando se pretende evidenciar as áreas de maior incidência de 

óbitos por grupos de causas externas, a exemplo das agressões e eventos 

indeterminados deve-se trabalhar com os endereços de ocorrência do evento. 

Porém, se o objetivo for mostrar onde se localiza a população mais vitimada por 

esses grupos de causas externas, deve-se então utilizar os endereços de residência. 
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2.2 O processo saúde-doença e a determinação social das mortes por causas 

externas.  

 

O processo saúde-doença é dinâmico, complexo e multidimensional, pois 

apresenta dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais, econômicas, 

ambientais, políticas, entre outras. É possível observar uma complexa inter-relação 

quando se trata da saúde e doença de uma pessoa, de um grupo social, de grupos 

populacionais e também em relação ao território (CRUZ, 2011). 

Este processo caracteriza a saúde e a doença como componentes 
integrados de modo dinâmico nas condições concretas de vida das 
pessoas e dos diversos grupos sociais; cada situação de saúde 
específica, individual ou coletiva, é o resultado, em dado momento, de 
um conjunto de determinantes históricos, sociais, econômicos, culturais 
e biológicos (ROUQUAYROL, 1993). 

 
Almeida (2002), em seu estudo na América Latina e Caribe, observava as 

características da sociedade e a situação de saúde da população. Whitehead (2000) 

ressalta que, no documento elaborado pelo Programa de Políticas de Saúde e 

Planejamento da OMS para a Europa, as iniquidades e as desigualdades de saúde 

entre grupos populacionais são evitáveis, injustas e desnecessárias, refletindo a 

necessidade de elaboração de políticas sociais para minimizar o risco à saúde dos 

indivíduos. Outro estudo importante é o realizado por Adler (2006) no estado de 

Maryland nos Estados Unidos que destaca três gerações de estudos sobre as 

iniquidades e o processo saúde-doença. A primeira geração descreve as 

associações entre pobreza, raça/etnia e saúde; a segunda descreve os gradientes 

de associação entre situações socioeconômicas e saúde, e a terceira - atual geração 

- dedica-se aos estudos dos mecanismos de produção das iniquidades.  O maior 

risco a saúde se concentra nas populações em que é maior a presença de 

iniquidades e desigualdades sociais, destacando-se fatores como: situação de 

pobreza, raça/etnia, situação socioeconômica e demográfica. 

Segundo Buss (2007), os fatores de natureza social, econômica, política e a 

maneira como incidem nos grupos populacionais são o principal desafio dos estudos 

sobre os Determinantes Sociais de Saúde - DSS e o processo de saúde doença. 

Pois, a determinação social não é uma simples relação direta de causa-efeito. 

Além destes, outros estudos contribuíram para a elaboração de modelos que 

objetivavam estruturar a dinâmica das relações entre os vários níveis de 

determinantes sociais, definidos como as condições de vida e trabalho dos 
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indivíduos e de grupos da população que estão relacionadas com sua situação de 

saúde. Como Contandriopoulos (1999) sobre processo saúde-doença e seus 

determinantes; Leavell & Clark, (1976), sobre a história natural das doenças; o 

estudo de Paulo Sabroza (2004) sobre as concepções de saúde e doença; o estudo 

de Almeida Filho e Rouquayrol (2002) sobre sinergismo multifatorial na 

determinação das doenças diarreicas; além de outros modelos citados no estudo de 

Herzlich, (2004) como o holístico; mágico-religioso; empírico racional e biomédico.   

Destaca-se o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991), o qual inclui os DSS 

dispostos em diferentes camadas, de acordo com seu nível de abrangência: desde 

uma camada mais próxima aos determinantes individuais até uma camada distante 

onde se situam os macrodeterminantes de saúde-DSS (CNDSS, 2008).  

 

Figura 1: Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e 

Whitehead (1991). 

 

Fonte: Dahlgren e Whitehead (1991), pág. 11.  

 

Neste modelo, estão representadas as relações entre as condições de vida e de 

trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambiente e serviços essenciais, 

como saúde e educação, mostrando que as pessoas em desvantagem social 

apresentam maiores vulnerabilidades e riscos à saúde, por estarem expostas a 

condições habitacionais inadequadas, a condições mais perigosas ou estressantes 
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de trabalho e por possuírem dificuldades de acesso aos serviços de infraestrutura 

(CNDSS, 2008).  

Silva (2012), estudando a mortalidade por causas externas no interior da Bahia, 

observou que fatores como precárias condições de infraestrutura urbana e 

habitacional, acesso limitado a serviços de educação e cultura, produzem efeitos 

negativos sobre as condições de vida e saúde das populações menos favorecidas, 

sendo estas populações as mais vulneráveis ao risco de óbito por causas externas.   

As informações referentes à mortalidade por causas externas em uma 

população são bastante significativas quando se pretende gerar hipóteses sobre as 

condições de saúde dos grupos que a constituem (TRISTÃO, et al., 2012). No 

entanto, poucos estudos de mortalidade por causas externas consideram grupos 

populacionais, contexto socioeconômico e território como fatores determinantes de 

diferenças nas distribuições dos óbitos dessa natureza (MACEDO, 2001; BARATA, 

1998; PERES, 2008; REICHENHEIM, 2011).  

O estudo realizado por Paim (1996), em Salvador, aponta para a distribuição 

desigual do risco de óbitos por causas externas, em especial as mortes por 

agressões no espaço urbano, penalizando as áreas mais pobres da cidade. 

No estudo realizado por Viana, et. al. (2012), também em Salvador, sobre as 

desigualdades sociais e o crescimento das mortes por agressões, os autores 

verificaram que os coeficientes de mortalidade por causas externas aumentam 

quanto mais desfavoráveis são as condições de vida da população no território. 

Rivera (2010), analisando áreas de concentração de vítimas de homicídio no 

município do Rio de Janeiro, verificou que quem sofre mais com a violência por 

homicídios são as populações mais pobres e que habitam em favelas ou áreas 

próximas destas.  Observou ainda que os setores censitários menos precários 

efetivamente têm menor risco de óbitos por agressão, concluindo que quanto maior 

é o índice de precariedade, maior é a concentração de vítimas. 

Outro grande grupo de causas externas, que sofre influência de fatores 

intrínsecos às condições de vida precárias e também aspectos sociais e econômicos 

é o suicídio.  Segundo a OMS, diversas circunstâncias podem aumentar o risco de 

suicídio, como: o desemprego, a pobreza, o uso abusivo de álcool e drogas e a 

disponibilidade dos meios para efetuar o ato suicida, como a presença de arma de 

fogo em casa (OMS, 2003, 2000). 
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Estudos como o de Garbin et. al. (2006), Ministério da Saúde (2005) e Diniz & 

Monteiro (2003), que abordam os suicídios em mulheres, mostram que as precárias 

condições socioeconômicas e residir em espaços urbanos violentos trazem 

repercussões para a saúde da mulher, dentre elas o suicídio. 

 

 

2.3 Sistema de Informações sobre Mortalidade  

 

Na década de 70, era responsabilidade do Estado garantir as condições 

necessárias para implantação de um modelo de planejamento centralizado. Na área 

da saúde, isso se concretizou sob a forma de propostas técnicas dirigidas ao melhor 

conhecimento da magnitude e distribuição dos agravos à saúde que o Estado definia 

como sendo sua prioridade (SABROZA et. al., 1995).  

Entre essas propostas estava a criação do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) que foi desenvolvido e implantado no Brasil pelo Ministério da 

Saúde em 1975 e ganhou amplitude nacional a partir de 1979, mediante convênio 

entre Ministério da Saúde (MS), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e Universidade de São Paulo (USP). Desta 

parceria, foi criada o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças (CBCD) com 

proposta de promover a melhoria da qualidade das informações dos atestados de 

óbito e assessorar o MS nas revisões do Código Internacional das Doenças 

(BRASIL, 2009). A principal finalidade do SIM seria atender as necessidades de um 

sistema de vigilância epidemiológica.  

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é um sistema de 
vigilância epidemiológica nacional, cujo objetivo é captar dados 
sobre os óbitos do país a fim de fornecer informações sobre 
mortalidade para todas as instâncias do sistema de saúde. O 
documento de entrada do sistema é a Declaração de Óbito (DO). 
(Ministério da Saúde; Fundação Nacional de Saúde, 1ª Edição, 
pág.5, 2001). 
 

A padronização do instrumento de coleta de dados do SIM ocorreu em 1976 

quando o Ministério da Saúde adotou para todo o país o modelo único de declaração 

de óbito (Anexo 1) que tinha dois objetivos: o de ser documento padrão nacional de 

coleta das informações para o SIM; e, o segundo, de ter caráter jurídico, de ser 

documento hábil, conforme Lei dos Registros Públicos (6.015/1973), para lavratura 

do atestado de óbito, pelos Cartórios de Registros Civis, da Certidão de Óbito, 
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documento indispensável às formalidades legais de sepultamento de vítimas 

(BRASIL, 2006).  

Antes dessa medida, existiam no início da década de 70 mais de 40 tipos 

diferentes de atestado de óbito. Em 1976, também se definiu o fluxo e a 

periodicidade dos dados que seriam processados pelo nível central do Ministério da 

Saúde. Estabeleceu-se também que o atestado de óbito, documento formal do 

registro civil (parte integrante da declaração de óbito), continuaria seguindo, 

obrigatoriamente, as normas internacionais de classificação da causa mortis 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993). 

O fluxo da Declaração de óbito acontece da seguinte forma: a DO é impressa 

em três vias pré-numeradas pelo Ministério da Saúde e são distribuídas para as 

secretarias estaduais de saúde que as repassam para as secretarias municipais de 

saúde, e que por sua vez as fornecem para os estabelecimentos de saúde, institutos 

médico legais, serviços de verificação de óbitos, cartórios de registro civil e médicos, 

denominados Unidades Notificadoras. A DO é composta por nove blocos, com um 

total de 59 variáveis, sendo o bloco VII nos campos 48 a 52 correspondentes as 

causas externas (FUNASA, 2001). (Figura 2) 

 

Figura 2: Bloco VII da Declaração de Óbito – Causas Externas.  
 

Fonte: Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde – Declaração de óbito.  

 

Outros blocos da DO que são de grande importância para o estudo das 

mortalidades por causas externas, são: o bloco II nos campos 15 a 19, que 

disponibiliza informações sobre Local de Residência do óbito: e o bloco III nos 

campos 20 a 26, que apresenta informações sobre o Local de Ocorrência do óbito. 

Figura 3: Bloco II da Declaração de Óbito – Residência 

Fonte: Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde – Declaração de óbito. 

Figura 4: Bloco III da Declaração de Óbito – Ocorrência 
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Fonte: Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde – Declaração de óbito.  

 

Salienta-se que no Bloco II da declaração de óbito, constam os dados sobre o 

local de residência do falecido. Nesse bloco encontram-se logradouro, unidade da 

federação, município de residência do falecido, bairro, CEP etc., informações muito 

importantes para análise do padrão epidemiológico, bem como das condições de 

saúde do local em que o falecido vivia. A partir desses dados, pode-se calcular o 

risco de morte por determinado grupo de causas externas naquele local. Já o Bloco 

III, refere-se aos dados sobre o local de ocorrência do óbito. Com base nessas 

informações, é possível identificar se a morte ocorreu em casa, em um hospital ou 

em via pública e se ocorreu no mesmo município de residência do falecido 

(FUNASA, 2001). 

A partir de 1996, as declarações de óbito passaram então a ser codificadas 

utilizando-se a 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças CID 10. A 

atualização dos dados de mortalidade acontece através das secretarias municipais e 

estaduais de saúde, que enviam periodicamente a sua base de dados para o Centro 

Nacional de Epidemiologia (Cenepi) do Ministério da Saúde. Em seguida os dados 

são consolidados e a base nacional completa fica disponível para consulta.  

Ressalta-se que a DO preenchida nas unidades notificadoras passa por um 

setor responsável nas secretarias municipais e estaduais de saúde, para que seja 

feita uma revisão acurada em seus campos, com objetivo de identificar erros. Se 

estiverem em branco variáveis consideradas essenciais, sem uma explicação 

plausível, ou campos preenchidos de forma inadequada, recomenda-se a devolução 

do documento para a unidade geradora (FUNASA 2001).  

A emissão da DO por morte natural é de responsabilidade do médico, de acordo 

com a legislação vigente no país, resolução CMF nº 1.779/05. Em casos de morte 

não naturais, ou seja, por causas externas, a DO deverá, obrigatoriamente, ser 

fornecida pelos serviços médicos legais. Nas localidades onde existir apenas um 

médico, este é o responsável pelo fornecimento da Declaração de óbito por lei (Lei 

Nº 3.268, de 30 de setembro de 1957).  
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A DO é uma importante fonte de dados que permite o conhecimento da situação 

de saúde da população, favorecendo a elaboração de diagnósticos, visando à 

prevenção das mortes por causas externas no país. Para isso, os dados devem ser 

fidedignos e refletir a realidade (CAVALINI & PONCE DE LEON, 2007). 

Problemas na fidedignidade e na qualidade dos dados de causas externas pode 

elevar a frequência dos eventos de intenção indeterminada, comprometendo a 

análise do perfil das causas externas. Estes óbitos podem apresentar associação 

com fatores socioeconômicos do território e dos grupos populacionais (BARATA, 

1998; PERES, 2008). Além de representarem um potencial de subestimar as 

agressões e os suicídios, como aponta os estudos de Gomes (2010) e Lozada 

(2009). 

 

2.4 Mortalidade por causas externas classificadas como Eventos cuja intenção 

é indeterminada.  

 

Os eventos cuja intenção é indeterminada são os óbitos por causas externas, 

que não foram classificados em nenhum dos grandes grupos de causas externas, ou 

seja, quando não se consegue determinar a causa básica do óbito. Assim, ocupam o 

grupo Y10 a Y34 da CID10. 

 

Esta secção contempla eventos ou fatos sobre os quais a 
informação disponível não é suficiente para permitir que as 
autoridades médicas ou legais possam fazer a distinção entre tratar-
se de um acidente, de uma lesão auto-infligida ou de uma agressão. 
Inclui as lesões auto-infligidas, mas não os envenenamentos 
(intoxicações), quando não estiverem especificados se acidentais ou 
com a intenção de causar dano’’.  

                                                                               CID-10, volume 2, pág 45, 10ª – Revisão 

 

As DOs específicas do capítulo das causas externas nem sempre apresentam 

informações precisas sobre o tipo de acidente ou violência que levou à morte, ou 

seja, se intencional (homicídios e suicídios) ou não intencional (acidentes) (OMS, 

2003; COSTA, 2007).  

No estudo realizado por Njaine et. al. (1997) e no de Jesus et. al. (2010) ambos 

destacaram um conjunto de fatores relacionados com o subregistro de informações 

de causas externas, que podem elevar o número de óbitos declarados como eventos 

cuja intenção é indeterminada: despreparo dos profissionais que lidam com o 
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registro, falta de clareza no preenchimento de determinados campos da DO, 

desvalorização cultural do registro nas instituições públicas; envolvimento de 

policiais em crimes; estigma social criado em torno da população vítima da violência 

(pobres, negros residentes nas periferias urbanas), apelo familiar em não declarar 

que o óbito teve como causa básica o suicídio. 

No Brasil, existem serviços de referência para o esclarecimento dos óbitos por 

causas externas, mas eles não estão disponíveis em todos os estados e municípios. 

E quando existem estes serviços, os médicos legistas, profissionais responsáveis 

por lei para exercerem essa competência, declaram apenas a natureza do óbito, 

deixando de relatar informações que permitem identificar a causa básica da morte, 

como preconizada pela OMS como a “doença que iniciou a sucessão de eventos 

que levou diretamente à morte” ou “as circunstâncias do acidente ou violência que 

produziram a lesão fatal” (LAURENTI e MELLO-JORGE, 1987).   

Estas questões influenciam diretamente a qualidade das informações, na 

cobertura e na fidedignidade dos dados registrados, prejudicam a correta definição 

da causa básica do óbito, possibilitando o aumento das estatísticas de óbitos por 

eventos cuja intenção é indeterminada no grupo das causas externas (KEEHN, et. 

al., 1978) (DRUMOND JR, 1999). Outro fator que prejudica a qualidade dos dados 

sobre os eventos indeterminados, é a incoerência ao preencher o local de ocorrência 

do óbito e o de residência da vítima. Em muitos casos, o evento ocorreu em uma 

determinada localidade, mas o registro de ocorrência daquele evento difere do 

endereço da vitimização.  Em estudo onde se pretende avaliar as áreas de risco 

para os eventos indeterminados, essa questão torna-se uma limitação importante. 

Segundo o estudo realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde sobre 

tendências da mortalidade por causas externas nas Américas em 1994 (YUNES e 

RAJS, 1994), descartaram-se das análises alguns países, entre eles o Brasil, por 

apresentarem mais de 10% de seus óbitos por causas externas no grupo dos 

eventos cuja intenção não foi determinada. A elevada proporção destes eventos tem 

levado os pesquisadores a considerar como homicídios as lesões por arma de fogo 

de intenção indeterminada, como estratégia para a redução das perdas e a 

viabilização de análises mais próximas da realidade estudada (SOUZA, 1994; 

LOPES, 1994).  

Ressalta-se também a orientação da OMS, reproduzida no Brasil pelo Centro 

Brasileiro de Classificação de Doenças (CBCD), para codificar como acidente não 
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especificado, as DO sem informação sobre a circunstância do óbito por causa 

externa. Isso objetiva a redução no percentual de informações ignoradas sobre 

causas externas em todo o País (OMS, 2003). 

No estudo realizado por Lozano (1997), sobre as agressões na cidade do 

México, são sugeridas medidas que visam à redução dos óbitos de causas externas 

com intencionalidade desconhecida. O estudo aponta que parte importante desses 

óbitos corresponde às agressões. Assim, sugere-se considerar intencionais todas as 

mortes por armas de fogo ou por outros objetos cortantes, mesmo que anteriormente 

tenham sido codificadas como acidentais na declaração de óbito. Do mesmo modo, 

também se deve considerar como intencionais as mortes codificadas com a 

intencionalidade desconhecida, sendo estas mortes não causadas por armas de 

fogo, pois segundo Lozano (1997) parte considerável destes óbitos é suicídio. 

Com base nas estatísticas de mortalidade por causas externas referentes aos 

eventos cuja intenção é indeterminada, em 2013 ocorreram no Brasil 9.788 óbitos 

classificados neste grupo, que representam 6,5% das causas externas do país. A 

região Sudeste aportou a maior proporção de eventos de intenção indeterminada do 

país com 53,88% dos casos, seguido pela região Nordeste com 31,89%, a menor 

proporção foi encontrada na região Norte com 3,25%. Entretanto, a proporção de 

eventos de intenção indeterminada em relação às causas externas, para cada região 

foi: Sudeste 9,46%, Nordeste 6,50%, Sul 3,48%, Centro-Oeste 2,55% e por fim 

Norte 2,39% (DATASUS, 2015).  

Cano e Santos (2001), quando compararam as séries temporais de homicídios 

no Estado do Rio de Janeiro, encontraram que das mortes de intencionalidade 

desconhecida por arma de fogo e por arma branca, 95% eram agressões e 5% eram 

suicídios. Nos acidentes de intencionalidade desconhecida por arma de fogo e por 

arma branca, também 95% eram agressões e 5% suicídios. Entre as outras mortes 

por intencionalidade desconhecida 10% eram agressões. 

No estudo realizado por Cerqueira (2012) foi observada queda na taxa de 

mortalidade por agressões no Estado do Rio de Janeiro e o significativo crescimento 

de eventos com intenção indeterminada. O percentual elevado de eventos cuja 

intenção é indeterminada constitui um obstáculo para o estabelecimento de um 

panorama epidemiológico das causas externas (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Souza (2006) e Assis (2005), os óbitos de causas externas 

classificadas como eventos cuja intenção é indeterminada podem apresentar relação 
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com fatores socioeconômico-demográficos, especialmente com o processo de 

urbanização; desigualdade social, população de baixa renda; baixa escolaridade; 

raça/cor; faixa etária e o estado civil. 

Portanto, a distribuição dos óbitos por eventos indeterminados no espaço 

segundo o local de ocorrência e residência do óbito pode ser diferente de acordo 

com a dinâmica dos grupos populacionais, considerando a especificidade das 

características socioeconômico-demográficas de cada território. Nessa perspectiva, 

é importante compreender o motivo de uma população específica apresentar 

determinado perfil de saúde, ou porque determinados problemas de saúde 

predominam em certas populações (LIMA, 2001). 

A caracterização dos óbitos por causas externas no território permite ainda a 

identificação das populações sob risco e dos possíveis fatores causais, os quais 

podem ser atributos individuais ou aspectos sociais (CARVALHO, 2002; 

BARCELLOS,1996), pois se morte é uma manifestação do indivíduo, as condições 

de vida e saúde são manifestações do lugar (BARCELLOS, 2000).  

 No que tange às causas externas de intenção indeterminada é de grande valia 

para a saúde pública o conhecimento de grupos populacionais de maior risco, de 

maior concentração destes óbitos, bem como sua dinâmica no espaço, uma vez que 

os óbitos por causas externas são mortes evitáveis, e a prevenção em saúde faz 

parte da agenda estratégica do Sistema único de Saúde – SUS.  

Gawryszewski et. al. (2008), afirma que no Brasil ainda são escassos na 

literatura estudos que avaliam a mortalidade por causas externas considerando o 

local de ocorrência e residência do óbito, em especial com ênfase nos eventos 

indeterminados. Considerando a importância do tema, entende-se que avaliar a 

mortalidade por eventos indeterminados segundo o local de residência e ocorrência 

do óbito permite, além de identificar as desigualdades entre os grupos populacionais 

e a rede de fatores associados a esse grupo de causa, o conhecimento do padrão 

epidemiológico e os fluxos da distribuição desses óbitos no espaço.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Analisar o padrão epidemiológico dos óbitos de causas externas com ênfase nos 

eventos cuja intenção foi indeterminada, no período de 1999 a 2012 no município 

de São Gonçalo-RJ e nos seus distritos administrativos. 

 

3.2 Específicos 

 

1) Descrever a distribuição dos óbitos segundo o conjunto de causas externas 

selecionadas: acidentes de transporte, agressões, eventos indeterminados e 

suicídios no município de São Gonçalo anos de 2000-2005-2010 por local de 

residência e ocorrência.  

 

2) Verificar a distribuição dos óbitos de causas externas classificadas como 

eventos indeterminados nos distritos do município de São Gonçalo nos anos 

de 2000-2005-2010 por local de residência e ocorrência.  

 

3) Avaliar a distribuição da taxa de mortalidade bruta e suavizada por causas 

externas selecionadas: acidentes de transporte, agressões, eventos 

indeterminados e suicídios no município de São Gonçalo e nos deus distritos 

no período de 1999 a 2012.   

 

4) Caracterizar os distritos administrativos do município de São Gonçalo, 

considerando um conjunto de indicadores sociodemográficos no ano de 2010. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um estudo ecológico sobre a mortalidade por causas externas com 

ênfase naquelas classificadas como eventos cuja intenção é indeterminada no 

município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012. 

 

4.2 Área do Estudo 

 

    O município de São Gonçalo integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

criada pela Lei Complementar Federal 020 de 1974; e, junto com os municípios de 

Niterói, Maricá e Itaboraí, compõe o Complexo Metropolitano Leste, com pólo em 

Niterói.  Ressalta-se que Maricá foi excluído da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, pela Lei Complementar Estadual 97 de 2001; Itaguaí e Mangaratiba foram 

posteriormente retirados pela Lei Complementar Estadual 105 de 2002 (PMSG, 

2014). 

É o 2º município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro, e o 16º mais 

populoso do país. De acordo com as características da população e do território 

segundo Censo demográfico de 2010, a população residente é de 999.728 

habitantes, correspondendo a 8,4% do contingente da Região Metropolitana, com 

uma proporção de 90,6 homens (Pop.475.264) para cada 100 mulheres (Pop., 

524.464). No período de 2000 a 2010 apresentou uma taxa de crescimento 

geométrica de 1,16%, com área territorial de 247,709 Km², densidade demográfica 

de 4.035,90 (hab/km²), PIB em 10.580.654 mil reais e IDH de 0,739, considerado 

alto pelo Programa das Nações Unidas – PNUD. A renda per capita média de São 

Gonçalo cresceu 72,12% nas últimas duas décadas, passando de R$ 388,85, em 

1991, para R$ 539,00, em 2000, e para R$ 669,30, em 2010. Isso equivale a uma 

taxa média anual de crescimento nesse período de 2,90%.  A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 

Gini, que passou de 0,47, em 2000, para 0,43, em 2010 (IBGE – Censo Demográfico 

2010).   

No ano de 2010, no município de São Gonçalo, encontravam-se 561 

estabelecimentos de saúde, apresentados na tabela 1 abaixo (CNES, 2015). 
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Tabela 1: Estabelecimentos de Saúde no município de São Gonçalo em 2010 

TIPOS DE ESTABELECIOMENTOS DE SAÚDE Nº 

Centro de Atenção Psicossocial-Caps. 3 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 22 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 1 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 89 

Consultório 189 

Hospital Especializado 10 

Hospital Geral 15 

Hospital Dia 1 

Policlínica 34 

Posto de Saúde 106 

Pronto Atendimento 1 

Pronto Socorro Especializado 1 

Pronto Socorro Geral 4 

Secretaria de Saúde 1 

Unidade de Serviço de apoio de diagnose e terapia 76 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 

Unidade Móvel Terrestre 7 

Total de Estabelecimentos de Saúde 561 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

No município de São Gonçalo há 1 Instituto de Medicina Legal – IML, localizado 

no distrito de São Gonçalo-Sede no bairro de Tribobó (PMSG, 2015; SMS/SG, 

2015). Além disso, em 2010 na área da educação no mesmo município havia 368 

escolas de ensino fundamental, 107 escolas com ensino médio e 273 escolas com 

ensino pré-escolar, 10 faculdades privadas e 1 universidade estadual (IBGE – Censo 

Demográfico 2010).  

 O município de são Gonçalo é constituído por 91 bairros e 5 distritos 

administrativos. É um município de grande importância no estado do Rio de Janeiro 

e no cenário nacional devido seu porte populacional e suas características 

sociodemográficas. 

Os 5 distritos administrativos que compõem o município são: 1º São Gonçalo-

sede (30 bairros), 2º Ipiíba (20 bairros), 3º Monjolo (18 bairros), 4º Neves (13 bairros) 

e 5º Sete Pontes (10 bairros). (Figura 3) 
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Figura 5: Distritos Administrativos do Município de São Gonçalo – RJ 

 

Fonte: PMSG, 2015. Prefeitura Municipal de São Gonçalo: 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br 

 

O distrito de Ipiiba tem a maior área territorial do município - 75.233 (km²). O 

distrito de Monjolo é o segundo - 71.742 (km²), em seguida o distrito de São 

Gonçalo-Sede - 71.234 (km²), Sete Pontes - 17.489 (km²) e o distrito de Neves - 

12.719 (km²) (IBGE – Censo Demográfico 2010).  

Em relação à população, o distrito de São Gonçalo – Sede é o mais populoso. 

Em 2010 sua população era de 337.273 (hab). A segunda maior população 

concentra-se no distrito de Monjolo - 223.058 (hab), em seguida a do distrito de 

Ipiiba - 194.718 (hab), Neves - 161.421 (hab), e Sete Pontes - 82.958 (hab) (IBGE – 

Censo Demográfico 2010). 

 

Tabela 2: Proporção da População Residente nos distritos do município de São 

Gonçalo segundo Raça/Cor em 2010. 

Raça/Cor Branca Preta Parda 

Distritos (%) (%) (%) 

São Gonçalo 45,69 11,81 41,92 

Ipiiba 39,88 12,67 46,79 

Monjolo 38,55 12,34 48,43 

Neves 50,01 12,06 37,34 

Sete Pontes 43,69 13,80 41,99 

Município de SG 43,50 12,30 43,58 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 
 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/
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A população residente nos distritos do município de São Gonçalo é composta 

em sua maioria por brancos e pardos. Sendo no distrito de Neves a maior 

concentração da Raça/Cor Branca (50,01%) e em Monjolo a maior proporção de 

Pardos (48,43%). No distrito de Sete Pontes concentra-se a maior proporção da 

Raça/Cor Preta (12,80%) (IBGE – Censo Demográfico 2010). 

Em 2010, os distritos apresentaram um padrão bastante similar em relação às 

pessoas de 10 ou mais anos de idade alfabetizadas. Os distritos de Neves, São 

Gonçalo-Sede e Sete pontes concentram aproximadamente 97% de pessoas 

alfabetizadas. Os distritos de Ipiiba e Monjolo tiveram proporções menores que os 

demais distritos, porém acima de 95% (IBGE – Censo Demográfico 2010).  

 

4.3 Indicadores do Estudo 

 

Para realizar este estudo, foram utilizados dois grupos de indicadores divididos 

em duas seções.  A primeira seção denominada de ‘’A’’ representa os indicadores 

de mortalidade por causas externas por local de residência e por local de ocorrência, 

que foram extraídos da base de dados do SIM, disponibilizada pela Secretaria de 

Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro – SES/RJ, referente ao período de 

1999 a 2012.  

Destaca-se que o local de ocorrência é a determinação física do local onde 

ocorreu o óbito. São consideradas também as seguintes determinações: domicílio, 

hospital (casa de saúde, maternidade, etc.) ou outro local (veículo, via pública, a 

bordo, etc.). Por outro lado, o lugar de residência é a localização geográfica 

(Unidade da Federação e município ou país estrangeiro) da moradia habitual do 

falecido por ocasião do óbito (FUNASA, 2001). 

Foi utilizado este período, pois somente a partir do ano de 1999, na base de 

dados do SIM, os campos Bairro, Endereço e Complemento, apresentavam 

consistência e bom preenchimento. Já em relação aos anos anteriores, esses 

campos apresentavam muitos registros sem informações e também com 

informações imprecisas, sendo uma limitação na construção do algoritmo para a 

identificação da variável “distrito”.  

A segunda seção dos indicadores é denominada de ‘’B’’. Essa seção contempla 

os indicadores sociodemográficos, extraídos do Censo demográfico de 2010, 
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disponibilizados online pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE/SIDRA. 

A unidade de análise é o município de São Gonçalo e seus cinco distritos 

administrativos: 1º São Gonçalo – Sede, 2º Ipiiba, 3º Monjolo, 4º Neves, 5º Sete 

Pontes. 

 

4.3.1 Seção A 

 

A- Indicadores de Mortalidade por causas externas no município de São 

Gonçalo e nos cinco distritos administrativos para o período de 1999 a 2012, 

analisados por local de residência e ocorrência.  

 

Dentre o capítulo XX das causas externas, foram selecionados grupos de 

causas específicos (CID10: V01-V99 Acidentes de Transportes; X60-X84 Suicídio; 

X85-Y09 Agressão; Y10-Y34 Eventos cuja intenção é indeterminada) para compor 

os indicadores de mortalidade por residência e ocorrência:  

Acidentes de Transportes (V01-V99): ‘’é todo o acidente que envolve um 
veículo destinado, ou usado no momento do acidente, principalmente para 
transporte de pessoas ou de mercadoria de um lugar para o outro’’ CID-10, 
volume 1, página 976, 10ª – Revisão. 
Suicídio (X60-X84): ‘’é o ato intencional de matar a si mesmo. Inclui lesões 
e envenenamentos auto-infligidos intencionalmente’’ CID-10, volume 1, 
página 1042, 10ª – Revisão. 
Agressão (X85-Y09): ‘’lesões infligidas por outra pessoa, empregando 
qualquer meio, com intenção de lesar (ferir) ou matar’’ CID-10, volume 1, 
página 1047, 10ª – Revisão. 
Eventos cuja intenção é indeterminada (Y10-Y34): ‘’esta secção 
contempla eventos ou fatos sobre os quais a informação disponível não é 
suficiente para permitir que as autoridades médicas ou legais possam fazer 
a distinção entre tratar-se de um acidente, de uma lesão auto-infligida ou de 
uma agressão. Inclui as lesões auto-infligidas, mas não os envenenamentos 
(intoxicações), quando não estiverem especificados se acidentais ou com a 
intenção de causar dano’’ CID-10, volume 1, página 1050, 10ª – Revisão.  
 

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, 

volume 1, Décima Revisão. 
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4.3.1.1 Cálculo dos indicadores de mortalidade anuais por causas externas no 

município de São Gonçalo e nos cinco distritos administrativos. 

 

 Proporções de óbitos por grupos de causas externas selecionadas: Acidentes 

de Transportes, Suicídios, Agressões e Eventos cuja intenção é 

indeterminada, no município de São Gonçalo e nos seus cinco distritos. 

 Proporções de óbitos por grupos de causas externas selecionadas (Acidentes 

de Transportes, Suicídios, Agressões e Eventos cuja intenção é 

indeterminada), segundo as variáveis: Sexo, Raça/Cor, Estado Civil, Idade, 

Escolaridade, no município de São Gonçalo e nos seus cinco distritos. 

 Taxa de mortalidade por grupos de causas externas selecionadas: Acidentes 

de Transportes, Suicídios, Agressões e Eventos cuja intenção é 

indeterminada, no município de São Gonçalo e nos seus cinco distritos.  

 Suavização das taxas de mortalidade por causas externas selecionadas 

(Acidentes de Transportes, Suicídios, Agressões e Eventos cuja intenção é 

indeterminada) no município de São Gonçalo e nos seus cinco distritos.  

 

O método de cálculo utilizado para construir as proporções, as taxas de 

mortalidade e a análise estatística por causas externas consta no Anexo 3.  

 

Fonte dos indicadores: dados de mortalidade por causas externa: SIM/SES-RJ; 

dados de população: IBGE 2010 http://www.ibge.gov.br/home/.  

 

4.3.1.1.1 Qualidade dos dados das variáveis de causas externas do município de 

São Gonçalo.  

 

A Completitude é o grau de preenchimento da variável analisada, mensurado 

pela proporção de registros com variável preenchida. Ou seja, quanto maior a 

proporção de registros em brancos ou inconsistentes, mais comprometida estará à 

qualidade do dado; quanto maior a completitude, mais consistente e maior é a 

confiabilidade da informação (Abath et. al. 2014; MINISTÉRIO DA SAUDE, 2012). 

Selecionou-se do banco de dados do SIM referente aos óbitos por causas 

externas no município de São Gonçalo para o período de 1999 a 2012, as seguintes 

http://www.ibge.gov.br/home/
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variáveis: Sexo; Raça/Cor; Estado Civil; Idade; Escolaridade; Endereço de 

Residência e Endereço de Ocorrência. (Tabela 3 e 4) 

A completitude do campo da informação de cada variável selecionada foi 

avaliada utilizando-se três indicadores:  

 Completitude: calculada dividindo-se o total de campos preenchidos 

(considerando também os ignorados como campos preenchidos) pelo total de 

óbitos e multiplicando-se o resultado por 100; 

 

 A proporção de registros sem preenchimento: calculada dividindo-se o total de 

registros sem preenchimento (vazios) de cada variável, divididos pelo total de 

óbitos e multiplicando-se o resultado por 100.  

  

 A proporção de registros ignorados: calculada dividindo-se o total de registros 

preenchidos com a opção ignorada de cada variável, divididos pelo total de 

óbitos e multiplicando-se o resultado por 100. 

 

Tabela 3: Completitude dos dados das variáveis de causas externas selecionadas 

do SIM para o município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012 por local de 

residência. 

Variáveis selecionadas  (N = 
11.701)  

– Local de Residência 

 Completitude Sem Preenchimento Ignorados 

(%) (%) (%) 

Sexo 100 0,00 0,1 

Raça/Cor 98,5 1,5 0,0 

Estado Civil 98,5 1,5 2,5 

Faixa Etária 97,8 2,2 0,0 

Escolaridade 95,5 4,5 6,2 

Endereço de Residência 97,3 2,7 0,00 

Fonte: SIM 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Tabela 4: Completitude dos dados das variáveis de causas externas selecionadas 

do SIM para o município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012 por local de 

ocorrência.  

Variáveis selecionadas  (N = 
10.428) 

 – Local de Ocorrência 

 Completitude Sem Preenchimento Ignorados 

(%) (%) (%) 

Sexo 100 0,0 0,3 

Raça/Cor 97,8 2,2 0,0 

Estado Civil 96,7 3,3 6,0 

Faixa Etária 94,1 5,9 0,0 

Escolaridade 94,4 5,6 8,3 

Endereço de Ocorrência 93,8 6,2 0,0 

Fonte: SIM  

 

Foram utilizados os seguintes parâmetros para avaliar o grau de completitude 

das variáveis: boa (igual ou superior a 75,1%); regular (50,1 a 75,0%); baixa (25,1 a 

50,0%); e completitude muito baixa (igual ou inferior a 25,0%) (MINISTÉRIO DA 

SAUDE, 2012). Deste modo, as variáveis de causas externas selecionadas 

apresentam boa completitude tanto para a residência quanto para ocorrência. 

 

4.3.1.1.2 Número de óbitos de causas externas por distritos no município de São 

Gonçalo.  

 

A base de dados do SIM, disponibilizada pela SES/RJ não apresentava 

informações de óbitos por causas externas em nível de distrito. Para obter o número 

absoluto dos óbitos por distrito utilizou-se um algoritmo, desenvolvido pelo Projeto 

de monitoramento epidemiológico da área de influência do Comperj da Ensp/Fiocruz 

(TOLEDO, LM; SABROZA, PC 2012). Os distritos foram criados através dos 

campos: “bairro”; “endereço” e “complemento” presente na base de dados do SIM no 

período de 1999 a 2012 para local de residência e ocorrência.  
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As etapas para desenvolver o algoritmo e criar a variável “distrito” foram:  

 

1) Foi realizada a seleção das variáveis: “bairro”; “endereço” e “complemento”, 

na base dados do SIM. 

 

2) Realizou-se a padronização da variável “endereço” com: 

 

a) exclusão do tipo de logradouro: rua, avenida, estrada, travessa, praça 
etc.; 
 

b) exclusão dos complementos: número, casa, quadra, lote, apto, vila, 
beco, corredor etc.; 
 

c) acerto de abreviaturas, colocando por extenso: Drº (Doutor), Min 
(Ministro), Jorn. (jornalista), Engº. (Engenheiro), Cel. (Coronel). 

 
3) Foi realizada uma verificação - “varredura”- em todas as linhas da base de 

dados do SIM: 

 

a) caso a variável “bairro” estivesse preenchida, procurava-se pela 

informação do distrito na base de dados do Google; 

 

b) se a variável “bairro” não estivesse preenchida ou localizada no passo 

3a, verificava-se a informação do bairro na variável “complemento”; 

 

c) se a informação da variável “complemento” não fosse adequada, 

realizava-se a busca na variável padronizada “endereço”; 

 

d) o rastreio na variável “endereço” é feito utilizando o método de 

relacionamento probabilístico de banco de dados (probabilistic linkage). A 

partir de simulações realizadas, foi estabelecido como par verdadeiro um 

valor de probabilidade maior ou igual a 0,77 (Herzog TN, 2007); 

 

e) gravar o arquivo no formato DBF. 

 

4) Verificação manual dos distritos que não foram identificados no algoritmo: 

 

a) rastreia-se o nome do endereço no site do Google 

 

5) O processo de construção do Algoritmo foi desenvolvido no Software de 

análise estatística: R versão 2.15.1/ library (R Core Team, 2015). 
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4.3.2 Seção B 

 

A- Os indicadores sociodemográficos dos distritos do município de São 

Gonçalo utilizados em 2010 foram: demográficos, renda, infraestrutura e 

educação.  

Para estimar os indicadores sociodemográficos dos cinco distritos do município 

de São Gonçalo, foram utilizadas as informações disponibilizadas no Sistema IBGE 

de Recuperação Automática – SIDRA/IBGE, de acesso livre através do site 

(http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P). 

Os indicadores sociodemográficos foram organizados em cinco categorias: 

Características da População; Renda; Educação; Serviços de infraestrutura e 

Demográficos (ALMEIDA, 1997), que serão detalhados a seguir. 

 

 

Renda: 

 

1. Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento 

nominal mensal de até ½ salário mínimo nos distritos administrativos do 

município de São Gonçalo em 2010. 

 

Este indicador possibilita observar quais distritos do município de São Gonçalo 

apresentam a maior proporção de pessoas responsáveis em condições de pobreza 

extrema. (RIPSA, 2008).  

 

Sendo:  

 
Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade com renda até ½ salário 

mínimo = pessoas de 10 anos ou mais de idade com renda até ½ salário mínimo em 

cada distrito / pessoas de 10 anos ou mais de idade com ou sem rendimento em 

cada distrito *100 (RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997).  

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  

SIDRA/IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P). 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
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2. Proporção de Pobres nos cinco distritos do município de São Gonçalo 

no ano de 2010.  

 

Proporção de pobres por distrito = pessoas de 10 anos ou mais de idade com 

rendimento nominal mensal de até 2 salários mínimos em cada distrito / população 

residente de cada distrito.  (FASCA, 2008; SAN PEDRO, 2013). 

Fonte: FASCA, 2008; SAN PEDRO, 2013, IBGE – Censo Demográfico 2010. 
 
SIDRA/IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P). 

 

 

Serviços de Infraestrutura: 

 

1. Proporção de domicílios particulares permanentes com abastecimento 

de água da rede geral nos distritos administrativos do município de São 

Gonçalo em 2010. 

A forma de abastecimento de água do domicílio particular permanente pode ser 

classificada como: Rede Geral; Poço ou Nascente; Outra. Para o cálculo deste 

indicador, foi utilizada somente a Rede Geral (IBGE – Censo Demográfico 2010). 

A Rede geral é quando o domicílio, ou o terreno ou a propriedade em que estava 

localizado, estava ligado à rede geral de abastecimento de água (IBGE – Censo 

Demográfico 2010). 

 

Sendo:  

 

Proporção de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água 

da rede geral = Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da 

rede geral em cada distrito / Total de domicílios particulares permanentes em cada 

distrito *100 (RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997). 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

SIDRA/IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
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2. Proporção de domicílios particulares permanentes segundo destino do 

lixo nos distritos administrativos do município de São Gonçalo em 2010.  

Há outras formas de destino do lixo nos domicílios particulares permanentes. 

Entretanto, para o cálculo deste indicador, foram utilizados somente o lixo coletado 

por serviço de limpeza e jogado em rio, lago ou mar (IBGE – Censo Demográfico 

2010). 

Lixo coletado por serviço de limpeza: é quando o destino do lixo produzido 

pelos domicílios particulares permanentes nos distritos administrativos do município 

de São Gonçalo é recolhido pela coleta diretamente realizada por empresa de 

serviço de limpeza pública ou privada (IBGE – Censo Demográfico 2010). 

 

Sendo: 

Proporção domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço 

de limpeza = domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de 

limpeza em cada distrito / domicílios particulares permanentes em cada distrito *100 

(RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997). 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

SIDRA/IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P) 

 

3. Densidade de domicílios particulares com presença identificada de 

aglomerados subnormais nos distritos administrativos do município de 

São Gonçalo em 2010. 

 

 

 

Aglomerado Subnormal:  

‘’É o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 
caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das 
características abaixo: - irregularidade das vias de circulação e do tamanho 
e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos essenciais (como 
coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação 
pública)’’ (IBGE, 1987). 

 

Sendo: 

 

Densidade de domicílios com presença identificada de aglomerados 

subnormais: número de domicílios particulares ocupados em cada distrito / área de 

cada distrito em 2010. 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
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Educação: 

 

1. Proporção de pessoas responsáveis por domicílios particulares 

permanentes não alfabetizadas nos distritos administrativos do 

município de São Gonçalo em 2010. 

 

Este indicador mede a proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes nos distritos de São Gonçalo que não são alfabetizadas. 

São consideradas não alfabetizadas aquelas pessoas que não sabem ler e escrever 

pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem (RIPSA, 2008). 

 

Sendo: 

Proporção de pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes 

não alfabetizadas = pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes 

não alfabetizadas em cada distrito / Total de pessoas responsáveis por domicílios 

particulares permanentes em cada distrito *100 (RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997). 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

SIDRA/IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P) 

 

Demográfico: 

 

Características da População: 

 

Taxa de crescimento populacional dos distritos. 

Esse indicador refere-se ao percentual de incremento médio anual da população 

residente em cada distrito do município de São Gonçalo, no período de 1999 a 2012 

(IBGE – Censo Demográfico 2010; CARVALHO, 1988; COALE, 1966). 

 

Taxa de crescimento populacional dos distritos segundo sexo. 

 

Para a construção deste indicador, adotou-se o mesmo método de cálculo 

utilizado na etapa anterior, porém a população dos distritos foi estratificada por sexo: 

masculino e feminino (IBGE – Censo Demográfico 2010; CARVALHO, 1988; 

COALE, 1966). 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
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Os dados da população residente nos distritos foram extraídos do Sistema IBGE 

de Recuperação Automática – SIDRA. Foi estimada a taxa de crescimento 

populacional dos 5 distritos com base na população dos Censos 1991-2000 e 2000-

2010 (IBGE – Censo Demográfico 2010). A população dos distritos ano a ano para o 

período de 1999 a 2012 foi estimada pelo método da progressão geométrica, 

utilizado pelo IBGE para o cálculo de projeção populacional (IBGE – Censo 

Demográfico 2010; CARVALHO, 1988; COALE, 1966). 

 

Sendo: 

 

1. Taxa de Crescimento Populacional: 

Para obter a taxa de crescimento (r), subtrai-se 1 da raiz enésima do quociente 

entre a população final (Pt) e a população no começo do período considerado (P0), 

multiplicando-se o resultado por 100, sendo "n" igual ao número de anos no período. 

 

 

 Fórmula:                         

 

Estimativa da População pelo método de Progressão Geométrica: 

                   

Sendo: 
 
EP = estimativa populacional. 
P0 = população no ano inicial da série. 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010; CARVALHO, 1988; COALE, 1966. 

 

2. Razão de dependência da população dos distritos do município de São 

Gonçalo em 2010. 

 

Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente 

dependente (os menores de 15 anos de idade e os de 60 ou mais anos de idade) e o 

segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na 

população residente dos cinco distritos do município de São Gonçalo, em 2010. A 
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razão de dependência pode ser calculada, separadamente, para as duas faixas 

etárias identificadas como população dependente (RIPSA, 2008). 

Este indicador mede a participação relativa do contingente populacional 

potencialmente inativo, que deveria ser sustentado pela parcela da população 

potencialmente produtiva. Valores elevados indicam que a população em idade 

produtiva deve sustentar uma grande proporção de dependentes (RIPSA, 2008). 

Sendo:  

 

Razão de Dependência Geral = número de pessoas residentes de 0 a 14 anos em 

cada distrito + número de pessoas residentes de 60 e mais anos de idade em cada 

distrito / número de pessoas residentes de 15 a 59 anos de idade em cada distrito 

*100 (RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997). 

Razão de Dependência de Jovens = número de pessoas residentes de 0 a 14 anos 

em cada distrito / número de pessoas residentes de 15 a 59 anos de idade em cada 

distrito * 100 (RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997). 

Razão de Dependência de Idosos = número de pessoas residentes de 60 e mais 

anos de idade em cada distrito / número de pessoas residentes de 15 a 59 anos de 

idade em cada distrito *100 (RIPSA, 2008; ALMEIDA, 1997). 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

SIDRA/IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P). 

 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 

A análise descritiva da mortalidade por causas externas no município de São 

Gonçalo e nos seus cinco distritos administrativos foi feita através de cálculos de 

proporções (apresentadas em tabelas e gráficos de barras) e da taxa de mortalidade 

(apresentadas em gráficos de linhas) para cada grupo de causa externa selecionada 

(CID10: V01-V99 Acidentes de Transportes; X60-X84 Suicídio; X85-Y09 Agressão; 

Y10-Y34 Eventos cuja intenção é indeterminada) e também segundo as variáveis: 

Sexo; Raça/Cor; Estado Civil; Idade; Escolaridade.  

Foi calculado taxas de mortalidade por causas externas no município de São 

Gonçalo e nos cinco distritos no período de 1999 a 2012. Realizou-se uma 

suavização destas taxas utilizando a função Loess - Local Polynomial Regression 

Fitting (OPSOMER, 1997; RUPPERT, 1997).  

O software utilizado foi o programa estatístico R, versão 2.5.1 (R Core Team, 

2015). 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=31&i=P
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A caracterização sociodemográfica dos distritos do município de São Gonçalo foi 

feita através de proporções e razões (apresentadas em tabelas) para o censitário de 

2010. 

 

4.5 Softwares 

O processamento e análise dos dados de mortalidade de causas externas e dos 

indicadores sociodemográficos foram realizados através do software R versão 2.15.1 

e Microsoft Excel. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 O estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, e aprovado segundo o parecer 

de número: 1358756.  
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5 RESULTADOS 

 

De acordo com a figuras 6 os óbitos classificados como eventos cuja 

intenção é indeterminada representam a segunda maior causa de morte dentre o 

capítulo das causas externas, tanto por local de residência quanto por local de 

ocorrência, sendo superado apenas pelas agressões. Segundo a figura 6, que 

representa os óbitos por grupos de causas externas, verificou-se nos anos de 

2000-2005-2010 as seguintes proporções por local de residência sendo 

respectivamente: nas agressões (45%; 35% ; 45%), nos eventos cuja intenção é 

indeterminada (23%; 39%; 10%), acidentes de transporte (19% ; 12%; 22%), 

demais causas (12%; 13%; 21%) e suicídios (1%; 1%; 2%). Considerando esses 

mesmos grupos por local de ocorrência, observou-se: nas agressões (48%; 32% 

; 53%), nos eventos cuja intenção é indeterminada (27%; 9%; 19%), acidentes 

de transporte (14% ; 6%; 15%), demais causas (10%; 9%; 19%) e suicídios (1%; 

1%; 2%). 
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Fonte: SIM 

Figura 6: Proporção de óbitos por causas externas considerando o local de 

residência e o local de ocorrência do óbito no município de São Gonçalo nos anos 

de 2000 – 2005 – 2010. 
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Segundo a tabela 5, ao analisar os grupos de causas externas por local de 

residência e ocorrência no município de São Gonçalo nos anos de 2000-2005-

2010, observa-se em todos os grupos de causas externas selecionadas que os 

homens apresentam maiores proporções de morte. Dentre os grupos de causas 

externas selecionadas os maiores percentuais foram encontrados nas agressões 

e nos eventos indeterminados no sexo masculino, em ambos o ano de maior 

proporção de mortes considerando o local de residência e ocorrência foi em 

2000 sendo nas agressões de aproximadamente (95%); e nos eventos 

indeterminados aproximadamente (87%). Já para o sexo feminino, os maiores 

percentuais de óbitos são por suicídio, sendo (33%) no ano de 2005 por local de 

residência e (25%) por local de ocorrência. 

 

Tabela 5: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 2000-

2005-2010 segundo sexo, considerando o local de residência e ocorrência do óbito. 

Fonte: SIM 
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Em relação à raça/cor de acordo com os anos de 2000-2005-2010, a maior 

proporção de óbitos nos acidentes de transportes foi em 2000 na raça/cor 

branca, sendo (25%) com base no local de residência e (21%) por local de 

ocorrência. No grupo das agressões, a maior proporção de óbitos segundo o 

local de residência foi no ano de 2000 nas raças preta e parda (52%); já quando 

analisado por local de ocorrência a maior proporção de óbitos por agressão foi 

em 2010 na raça/cor preta (73%). Nos eventos indeterminados os maiores 

percentuais de óbitos foram nos anos de 2005 e 2010 sendo aproximadamente 

(43%) para o local de residência, já para o local de ocorrência a maior proporção 

destes óbitos concentrou-se na raça/cor branca (61%). O suicídio foi o grupo de 

causas externas que apresentou os menores percentuais, variando entre 1% e 

2%, tanto para local de residência quanto ocorrência.  
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Fonte: SIM 

Figura 7: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos 

de 2000-2005-2010 segundo raça/cor, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 
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De acordo com a tabela 6, que apresenta a proporção de óbitos por causas 

externas nos anos de 2000-2005-2010 segundo escolaridade por local de 

ocorrência e residência, verifica-se que em 2000 a maior proporção de óbitos é 

nas agressões em indivíduos 8 e mais anos de estudo (55%). Em 2005, nos 

eventos indeterminados no grupo de 1 a 3 anos de estudo (65%); e em 2010 nas 

agressões em indivíduos de 4 a 7 anos de estudo (52%).  Para o local de 

ocorrência, observou-se em 2000 que a maior proporção de óbitos é nas 

agressões em indivíduos 8 e mais anos de estudo (56%). Em 2005, nos eventos 

indeterminados no grupo de 1 a 3 anos de estudo (78%); e em 2010 nas 

agressões em indivíduos de 8 e anos de estudo (71%). 

 

Figura 6: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo escolaridade, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

 

Fonte: SIM 

 

Com base na tabela 7, no ano 2000 para o local de residência e ocorrência, 

a maior proporção de óbitos foi em solteiros no grupo das agressões (58%; 

56%); em 2005 o maior percentual foi nos eventos indeterminados em indivíduos 

viúvos (66%; 75%). Em 2010, também nas agressões os solteiros apresentaram 

as maiores proporções (64%; 75%).   
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Tabela 7: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo estado civil, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

 

Fonte: SIM 

 

Em relação à tabela 8, segundo o local de residência e ocorrência a maior 

proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos analisados 

foi verificada na faixa etária de 20 a 29 anos. Sendo nos acidentes de transporte 

26% no ano de 2010 para o local de residência e 37% no ano de 2005 para o 

local de ocorrência. Nas agressões o ano de maior proporção foi em 2010 tanto 

para residência quanto ocorrência, sendo respectivamente 42% e 40%. O 

mesmo padrão também foi verificado para os eventos indeterminados, com 

proporção de 35% e 33. Por outro lado, os suicídios, apresentaram as maiores 

proporções em faixas etárias distintas dos grupos de causas externas 

analisados. Considerando o local de residência, a maior proporção de óbitos por 

suicídio foi na faixa etária de 50 a 59 anos com 44% no ano 2000. Para o local 

de ocorrência a maior proporção foi na faixa etária de 40 a 49 anos no ano de 

2005 com 75%. 
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Tabela 8: Proporção de óbitos por causas externas em São Gonçalo nos anos de 

2000-2005-2010 segundo Faixa Etária, considerando o local de residência e 

ocorrência do óbito. 

Local Residência Ocorrência 

Ano 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Faixa Etária % % % % % % 

Acidentes de Transporte             

10 a 19 5 9 7 8 13 9 

20 a 29 17 24 26 17 37 19 

30 a 39 20 21 14 22 11 13 

40 a 49 25 18 16 20 18 15 

50 a 59 9 13 16 8 8 22 

60 a 69 12 6 11 11 8 14 

70 ou mais 11 9 9 11 5 7 

Missing 1 0 0 4 0 1 

              

Agressão             

10 a 19 14 19 15 14 15 15 

20 a 29 37 39 42 38 38 40 

30 a 39 27 22 25 25 22 22 

40 a 49 11 10 10 10 10 11 

50 a 59 4 5 5 3 8 4 

60 a 69 3 2 2 2 2 3 

70 ou mais 1 1 1 1 1 1 

Missing 4 2 0 8 4 5 

              

Eventos Indeterminados             

10 a 19 12 14 5 12 14 7 

20 a 29 30 35 8 32 33 9 

30 a 39 20 17 12 20 17 8 

40 a 49 12 12 13 12 12 12 

50 a 59 10 6 13 8 6 5 

60 a 69 3 6 15 2 5 9 

70 ou mais 7 10 34 7 10 33 

Missing 7 1 0 7 3 17 

              

Suicídio             

10 a 19 0 0 13 0 0 15 

20 a 29 11 8 13 0 0 8 

30 a 39 11 33 13 14 0 15 

40 a 49 11 42 27 14 75 23 

50 a 59 44 8 27 57 0 31 

60 a 69 11 8 7 0 25 8 

70 ou mais 11 0 0 14 0 0 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Fonte: SIM 
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Com base na tabela 9, verificou-se que tanto para o local de residência 

quanto para o local de ocorrência o sexo masculino apresentou a maior 

proporção de óbitos por eventos indeterminados em todos os distritos nos 

período estudado. Dessa forma, para o local de residência e ocorrência o distrito 

de monjolo apresentou a maior proporção de óbitos no sexo masculino, sendo 

no ano de 2000 e 2005 de aproximadamente 91%. Por outro lado, observa-se 

uma redução da proporção de óbitos por eventos indeterminados para o ano de 

2010 tanto para o local de ocorrência quanto de residência, os distritos que 

apresentaram maiores proporções para o sexo masculino foram Monjolo 89% e 

Neves 77%.  

 

Tabela 9: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável sexo considerando os 

óbitos por Local de Residência e Ocorrência.  

Ano Distritos São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves  Sete Pontes 

Local de Residência Sexo % % % % % 

2000 Masculino 82 85 91 86 88 

  Feminino 18 15 9 14 13 

              

2005 Masculino 87 89 90 80 79 

  Feminino 13 11 10 20 21 

              

2010 Masculino 68 75 56 77 55 

  Feminino 32 25 44 23 45 

              

Ano Distritos São Gonçalo  Ipiiba Monjolo Neves  Sete Pontes 

Local de Ocorrência Sexo % % % % % 

2000 
Masculino 83 76 92 90 92 

Feminino 113 27 27 13 7 

              

2005 
Masculino 82 89 89 86 84 

Feminino 18 11 11 14 16 

              

2010 
Masculino 82 89 89 86 84 

Feminino 18 11 11 14 16 

Fonte: SIM 
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Segundo a tabela 10 que apresenta a proporção de óbitos por eventos 

indeterminados segundo a raça/cor, verificou-se que para o local de residência 

que a maior proporção de óbitos na raça/cor branca foi no distrito Sede com 56% 

no ano de 2010, para a raça/cor preta foi no distrito de Monjolo com 23% sendo 

no ano de 2000 e para a raça/cor parda a maior proporção de óbitos concentrou-

se no distrito de Ipiiba com 58% em 2000. Considerando a base de dados por 

local de ocorrência observou-se que maior proporção de óbitos na raça/cor 

branca foi em Ipiiba com 67% no ano de 2010, na raça/cor preta foi no distrito de 

Monjolo com 33% no ano de 2010 e para a raça/cor parda a maior proporção de 

óbitos foi no distrito de Ipiiba com 63% no ano de 2010. 

 

 

Tabela 10: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos de São 

Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Raça-Cor considerando 

os óbitos por Local de Residência e Ocorrência.  

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Residência % % % % % % 

2000             

Branca 45 54 35 45 41 50 

Preta  14 9 8 23 14 19 

Parda 41 37 58 32 45 31 

              

2005             

Branca 25 52 34 40 47 47 

Preta  50 11 10 18 13 12 

Parda 25 37 56 42 39 41 

              

2010             

Branca 100 56 56 44 69 73 

Preta  0 12 19 22 15 9 

Parda 0 32 25 33 15 18 

              

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Ocorrência % % % % % % 

2000             

Branca 53 44 41 42 48 23 

Preta  7 12 12 24 19 31 

Parda 40 44 47 34 33 46 

              

2005             
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Branca 38 49 42 29 55 32 

Preta  0 11 6 24 14 21 

Parda 63 40 53 47 31 47 

              

2010             

Branca 67 55 67 25 50 0 

Preta  0 21 33 13 25 0 

Parda 33 24 0 63 25 0 

Fonte: SIM 
 

 

Em relação à tabela 11, destaca-se que tanto para o local de residência 

quanto de ocorrência que a maior proporção de óbitos por eventos 

indeterminados em todo período analisado, concentrou-se em indivíduos com 4 

a 7 anos de estudo, o que equivale ao ensino fundamental. Para o local de 

residência, verificou-se que no ano de 2000 a maior proporção foi no distrito de 

Monjolo 68%; em 2005 no distrito de Neves 50% e no ano de 2010 no distrito 

Sede com 60%. Considerando o local de ocorrência observou-se que no ano de 

2000 a maior proporção foi no distrito de Ipiiba 71%; em 2005 no distrito de Sete 

Pontes 44%, e no ano de 2010 as maiores proporções alternaram-se entre o 

grupo de 1 a 3 anos de estudo, sendo maior no distrito de Ipiiba com 50% e no 

grupo de 4 a 7 anos de estudo com a maior proporção no distrito de Monjolo 

38%.  
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Tabela 11: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos 

de São Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável 

Escolaridade considerando os óbitos por Local de Residência e 

Ocorrência. 

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Residência % % % % % % 

2000             

Missing 64 5 4 8 5 19 

Nenhuma 5 7 8 4 14 0 

1 a 3 anos 5 12 8 9 9 6 

4 a 7 anos  18 65 62 68 45 63 

8 e mais anos 9 11 19 11 27 13 

              

2005             

Missing 75 8 8 7 11 3 

Nenhuma 0 2 0 0 0 9 

1 a 3 anos 25 42 43 41 21 29 

4 a 7 anos  0 36 36 47 50 41 

8 e mais anos 0 13 13 5 18 18 

              

2010             

Missing 0 12 19 6 15 9 

Nenhuma 0 4 19 22 0 9 

1 a 3 anos 0 16 13 6 23 9 

4 a 7 anos  100 60 13 56 31 36 

8 e mais anos 0 8 38 11 31 36 

              

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Ocorrência % % % % % % 

2000             

Missing 20 14 6 6 19 15 

Nenhuma 0 6 0 4 14 0 

1 a 3 anos 20 8 6 16 5 0 

4 a 7 anos  53 56 71 68 33 69 

8 e mais anos 7 16 18 6 29 15 

              

2005             

Missing 25 13 19 18 3 6 

Nenhuma 0 3 0 0 3 6 

1 a 3 anos 38 40 36 34 28 33 

4 a 7 anos  25 32 36 40 38 44 

8 e mais anos 13 13 8 8 28 11 

              

2010             

Missing 0 29 50 63 25 0 

Nenhuma 33 9 0 0 0 0 
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1 a 3 anos 33 12 50 0 25 0 

4 a 7 anos  33 38 0 38 25 0 

8 e mais anos 0 12 0 0 25 0 
Fonte: SIM 

 

De acordo com a tabela 12, destaca-se que tanto para o local de residência 

quanto de ocorrência que a maior proporção de óbitos por eventos 

indeterminados em todo período analisado, concentrou-se em solteiros. Para o 

local de residência, verificou-se que no ano de 2000 a maior proporção foi no 

distrito de Ipiiba 85%; em 2005 também no distrito de Ipiiba 77%; e no ano de 

2010 em Monjolo com 56%. Considerando o local de ocorrência, observou-se 

que no ano de 2000 a maior proporção foi no distrito de Sete Pontes 82%; em 

2005 no distrito de Ipiiba 81%, e no ano de 2010 em Neves 75%.  

 

Tabela 12: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos 

de São Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Estado 

Civil considerando os óbitos por Local de Residência e Ocorrência. 

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Residência % % % % % % 

2000             

Solteiro 18 65 85 62 45 75 

Casado 23 25 12 28 45 19 

Viúvo 0 5 0 6 5 6 

Separado 0 4 0 0 0 0 

Missing 59 2 4 4 5 0 

              

2005             

Solteiro 25 67 77 63 74 71 

Casado 0 18 20 25 13 24 

Viúvo 0 9 2 4 13 6 

Separado 0 4 2 7 0 0 

Missing 75 2 0 1 0 0 

              

2010             

Solteiro 0 48 56 56 54 9 

Casado 0 28 19 22 31 64 

Viúvo 0 24 13 17 15 18 

Separado 100 0 6 6 0 9 

Missing 0 0 6 0 0 0 

              

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Ocorrência % % % % % % 

2000             

Solteiro 53 58 65 74 52 82 
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Casado 20 25 24 16 38 18 

Viúvo 7 6 0 4 0 0 

Separado 0 2 0 0 0 0 

Missing 20 9 12 6 10 0 

              

2005             

Solteiro 38 63 81 63 76 68 

Casado 25 23 8 18 17 11 

Viúvo 0 6 0 6 7 11 

Separado 13 2 3 3 0 5 

Missing 25 6 8 10 0 5 

              

2010             

Solteiro 67 28 33 38 75 0 

Casado 0 31 0 0 0 0 

Viúvo 33 19 0 0 0 0 

Separado 0 5 0 0 0 0 

Missing 0 17 67 63 25 0 
Fonte: SIM 

 

 

Com base nas tabelas 13 e 14, destaca-se que para o local de residência 

que a maior proporção de óbitos por eventos indeterminados no ano de 2000 e 

2005 foi verificada na faixa etária de 20 a 29 anos, sendo as maiores proporções 

de óbitos, concentradas nos distritos de Ipiiba e Neves 42%. Já para o ano de 

2010, a maior proporção de óbitos deu-se na faixa etária de 70 e mais anos, 

sendo no distrito de sete pontes o maior percentual de óbitos 55%.  

 Analisado estes óbitos segundo o local de ocorrência, verificou-se que em 

todos os anos do estudo, que a maior proporção de óbitos foi na faixa etária de 

20 a 29 anos, concentrados no distrito do Ipiiba, sendo respectivamente 41%, 

44% e 33%.  
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Tabela 13: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos 

de São Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Faixa 

Etária considerando os óbitos por Local de Residência  

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Residência % % % % % % 

2000             

10 a 19 0 18 8 11 0 31 

20 a 29 14 27 42 30 36 31 

30 a 39 5 20 31 28 14 6 

40 a 49 10 14 12 11 5 19 

50 a 59 14 7 4 11 23 0 

60 a 69 0 5 0 0 14 0 

70 ou mais 0 7 4 8 9 13 

Missing 57 2 0 0 0 0 

              

2005             

10 a 19 25 17 13 12 11 12 

20 a 29 25 34 39 27 42 35 

30 a 39 0 11 18 30 16 12 

40 a 49 0 11 15 11 5 18 

50 a 59 0 7 7 7 5 6 

60 a 69 0 7 0 8 11 0 

70 ou mais 0 12 8 4 11 18 

Missing 50 1 0 0 0 0 

              

2010             

10 a 19 0 4 0 11 8 0 

20 a 29 0 12 6 6 15 0 

30 a 39 0 8 19 22 0 9 

40 a 49 0 16 13 17 8 9 

50 a 59 0 8 31 0 15 9 

60 a 69 100 12 13 11 15 18 

70 ou mais 0 40 19 33 38 55 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SIM 
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Tabela 14: Proporção de óbitos por eventos indeterminados nos distritos 

de São Gonçalo nos anos de 200-2005-2010 segundo a variável Faixa 

Etária considerando os óbitos por Local de Ocorrência. 

Distritos Missing São Gonçalo Ipiiba Monjolo Neves Sete Pontes 

Local de Ocorrência % % % % % % 

2000             

10 a 19 14 12 6 14 10 15 

20 a 29 14 35 41 30 29 46 

30 a 39 21 18 24 22 19 8 

40 a 49 7 10 18 18 0 15 

50 a 59 14 4 6 10 29 0 

60 a 69 0 4 0 0 5 0 

70 ou mais 14 11 0 0 10 0 

Missing 14 6 6 6 0 15 

              

2005             

10 a 19 0 15 11 10 17 16 

20 a 29 13 30 44 32 38 42 

30 a 39 38 13 25 21 24 11 

40 a 49 13 14 14 10 3 11 

50 a 59 13 7 3 6 3 5 

60 a 69 0 6 3 8 7 0 

70 ou mais 0 13 0 6 7 11 

Missing 25 2 0 6 0 5 

              

2010             

10 a 19 0 3 0 25 25 0 

20 a 29 0 9 33 13 0 0 

30 a 39 33 5 0 13 25 0 

40 a 49 33 14 0 0 0 0 

50 a 59 0 5 0 0 25 0 

60 a 69 0 12 0 0 0 0 

70 ou mais 33 40 0 13 0 0 

Missing 0 12 67 38 25 0 

Fonte: SIM 

 

No conjunto das causas externas no período analisado, na base de dados 

por local de residência do óbito, 73% foram óbitos oriundos do próprio 

município. Nos grupos de causas selecionadas, 81,7% dos óbitos por eventos 

indeterminados, 81,1% das agressões e 77% dos suicídios também 

ocorreram no município de São Gonçalo. Com exceção dos acidentes de 

transportes, na qual 49,4% dos óbitos foram exportados para outros 

municípios (Tabela: 15). 
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Tabela 15: Proporção de óbitos por local de ocorrência considerando a base de 

dados do município de residência do óbito no período de 1999 a 2012. 

Município de Ocorrência do Óbito 
Município de São 

Gonçalo-RJ 
 
 
 

% 

Outros Municípios 
RJ 

 
 
 

% Grupos de Causas (n= 11.701) (n) (n) 

Agressão  4108 81,1 958 18,9 

Eventos indeterminados 2058 81,7 461 18,3 

Acidentes de Transporte 1029 50,6 1005 49,4 

Suicídio 134 77,0 40 23,0 

Causas Externas 8539 73,0 3162 27,0 

Fonte: SIM 

 

Analisando a proporção de óbitos por causas externas selecionadas nos 

distritos do município de São Gonçalo segundo o local de residência, observa-

se que dentre os grupos de causas selecionados, praticamente metade dos 

óbitos por acidentes de transporte em residentes do município de São 

Gonçalo, ocorreram em outros municípios, sendo no distrito de Sete Pontes a 

maior proporção 58,13%. Já para os eventos indeterminados quando 

comparado aos demais grupos de causas foi o que menos exportou óbitos 

para outros municípios, sendo no distrito de Sete Pontes o maior percentual 

22,82%. As Agressões e Suicídios apresentam o mesmo padrão, a exceção é 

que nas agressões também foi encontrada a maior proporção de óbitos 

exportados para outros municípios no distrito de Sete Pontes 24,41% e para 

os suicídios os maiores percentuais foram no distrito de Neves 35,29%. 

(Tabela 16) 
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Tabela 16: Proporção de óbitos por local de ocorrência considerando a base de dados do 

município de residência dos óbitos por distritos no período de 1999 a 2012. 

Causas Externas  
Acidentes de 
Transporte  Agressão  

Eventos 
Indeterminados  Suicídio 

  

   
  

 
Distritos/ Município de 
ocorrência do óbito (n) % (n) % (n) % (n) %  
  

      
  

 São Gonçalo - Sede 
      

    
Município de São 
Gonçalo 359 50,42 1280 82,6 741 85,27 38 70,37 
Outros Municípios-RJ 353 49,58 269 17,4 128 14,73 16 29,63 
  

      
    

Ipiiba 
      

    
Município de São 
Gonçalo 176 53,17 698 83,10 328 80,79 31 88,57 
Outros Municípios-RJ 155 46,83 142 16,90 78 19,21 4 11,43 
  

      
    

Monjolo 
      

    
Município de São 
Gonçalo 270 57,32 1097 82,42 456 81,28 37 82,22 
Outros Municípios-RJ 201 42,68 234 17,58 105 18,72 8 17,78 
  

      
    

Neves 
      

    
Município de São 
Gonçalo 113 48,50 436 79,27 226 79,86 11 64,71 
Outros Municípios-RJ 120 51,50 114 20,73 57 20,14 6 35,29 
  

      
    

Sete Pontes 
      

    
Município de São 
Gonçalo 67 41,88 319 75,59 159 77,18 11 68,75 
Outros Municípios-RJ 93 58,13 103 24,41 47 22,82 5 31,25 

       Fonte: SIM
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Considerando o conjunto das causas externas no período de 1999 a 

2012, na base de dados por local de ocorrência do óbito, 81,9% foram 

óbitos ocorridos no município de São Gonçalo. Nos grupos dos acidentes 

de transportes, agressões e eventos indeterminados: respectivamente 

(20,8%; 19,3%; 18,2%) foram óbitos importados de outros municípios. 

Quanto aos suicídios, 6,9% dos óbitos ocorridos em São Gonçalo foram de 

outros municípios. (Tabela 17) 

 

Tabela 17: Proporção de óbitos por local de residência considerando a base de 

dados do município de ocorrência do óbito no período de 1999 a 2012. 

Fonte: SIM 

 

Com base na tabela 18, considerando a base dados por local de 

ocorrência do óbito, identificou-se que em relação aos grupos de causas 

selecionados, os maiores percentuais de óbitos ocorridos no município de 

São Gonçalo foram em residentes do próprio município. O suicídio foi o 

grupo de causas que menos importou óbitos de outros municípios, sendo 

os menores percentuais nos distritos de Monjolo e Ipiiba. Já, nos Acidentes 

de transportes, Eventos indeterminados e Agressões, as maiores 

importações de óbitos concentraram-se no distrito de Neves, sendo 

respectivamente (26,28%, 24,57%, 22,29%).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Município de Residência do Óbito 

Município de São 
Gonçalo-RJ 

 
 
 
 
 

% 

Outros 
Municípios-RJ 

 
 
 
 
 

% 
 
Grupos de Causas (n=10.428) (n) (n) 

Agressão  4108 81,8 912 18,2 

Eventos indeterminados 2058 80,7 493 19,3 

Acidentes de Transporte 1029 79,2 270 20,8 

Suicídio 134 93,1 10 6,9 

Causas Externas 8539 81,9 1889 18,1 
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Tabela 18: Proporção de óbitos por local de residência considerando a base de dados do 

município de ocorrência dos óbitos por distritos no período de 1999 a 2012. 
Causas Externas  
 

Acidentes de 
Transporte  

 
 
% 

Agressão  
 
 

% 

Eventos 
Indeterminados  

 
 

% 

Suicídio  
 
 

% 

Distritos/ Município de 
residência do óbito (n) (n) (n) (n) 

  
    São Gonçalo - Sede 
 

 
 

 
 

 
 

 
Município de São 
Gonçalo 563 79,41 1653 85,9 1221 82,95 61 89,71 

Outros Municípios-RJ 146 20,59 271 14,1 251 17,05 7 10,29 
                  

Ipiiba                 
Município de São 
Gonçalo 86 85,15 576 80,90 171 77,38 22 100 

Outros Municípios-RJ 15 14,85 136 19,10 50 22,62 0 0,00 
                  

Monjolo                 
Município de São 
Gonçalo 135 78,95 954 80,37 289 75,46 18 100 

Outros Municípios-RJ 36 21,05 233 19,63 94 24,54 0 0,00 
                  

Neves                 
Município de São 
Gonçalo 92 73,02 380 77,71 132 75,43 9 90 

Outros Municípios-RJ 34 26,98 109 22,29 43 24,57 1 10 
                  

Sete Pontes                 
Município de São 
Gonçalo 31 86,11 241 79,54 77 79,38 8 88,89 

Outros Municípios-RJ 5 13,89 62 20,46 20 20,62 1 11,11 

Fonte: SIM
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Em relação à figura 8, que apresenta a distribuição das séries de 

mortalidade bruta e suavizada no período de 1999 a 2012, verifica-se 

que, dentre os grupos de causas externas selecionadas, as maiores taxas de 

mortalidade, concentram-se entre os eventos indeterminados (2001 foi o ano de 

maior TM, sendo 40 óbitos por 100 mil Hab.) e agressões (1999 foi o ano de 

maior TM, com 56 óbitos por 100 mil Hab.). Ao analisar as taxas suavizadas, em 

especial para esses dois grupos de causas externas, verificando o padrão da 

distribuição ao longo série, pressupõe-se uma tendência decrescente. Destaca-

se também que o padrão das taxas para as agressões e para os eventos 

indeterminados são complementares, ou seja, há uma alternância: quando há o 

aumento dos óbitos por agressões, há um decréscimo dos eventos 

indeterminados e vice-versa. Por outro lado, os acidentes de transportes 

(2006 foi o ano de maior TM, sendo 23 óbitos por 100 mil Hab.) apesar de não 

apresentaram grandes variações em relação à taxa de mortalidade, ao final da 

série histórica, sugerem uma possível tendência de aumento. Este 

comportamento difere dos demais grupos de causas externas selecionados. Por 

fim, para os suicídios houve um padrão praticamente constante ao longo de toda 

série, visto que a taxa de mortalidade estabeleceu-se entre 1 e 2 óbitos por 100 

mil habitantes.  
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Fonte: SIM 

Figura 8: Distribuição da taxa de Mortalidade bruta e suavizada por causas externas 

selecionadas no município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012.
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Analisando-se as figuras 9 e 10, que apresentam a distribuição das taxas 

de mortalidade bruta e suavizada por grupos de causas externas nos distritos 

do município de São Gonçalo no período de 1999 a 2012. Considerando a 

taxa suavizada, ao analisar a distribuição dos óbitos por agressão nos 

distritos, identificou-se que em todo período analisado a maior taxa de 

mortalidade ocorre no distrito de Monjolo. A partir do ano de 2006 a TM 

apresenta um declínio para os distritos (Sede; Ipiiba; Monjolo e Neves) em 

contrapartida, há um aumento para o distrito de Sete Pontes. Este padrão 

segue até o final da série histórica. Para os eventos indeterminados, o distrito 

de Monjolo apresenta a maior TM. Após 2005, todos os distritos apresentam 

um padrão de queda bastante similar; mas a partir de 2010 a redução da TM 

é maior em monjolo. Em relação aos acidentes de transportes, o distrito de 

monjolo também apresentou a maior TM ao longo período analisado. Os 

distritos de (Sede; Ipiiba e Sete Pontes), apresentam um padrão constante, 

sem grandes variações da TM. Porém, a partir de 2006, há um aumento 

vertiginoso da TM para o distrito Sede, até o final da série histórica. No distrito 

de Neves verificou-se a maior queda da TM em relação aos demais distritos 

em todo período. 

Por fim, para os suicídios, o distrito de monjolo nos anos de 1999 e 2000 

apresentou a menor TM, a partir de 2001 a TM em Monjolo superou todos os 

distritos. Após 2010 a TM volta a aumentar para todos os distritos do 

município de São Gonçalo, exceto Neves.  
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Fonte: SIM 
Figura 9:  Taxa de mortalidade bruta por causas externas selecionadas nos distritos do município de São Gonçalo no período de 

1999 a 2012

Agressão 
Eventos Indeterminados 

Acidentes de Transporte Suicídio 
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Fonte: SIM 
Figura 10:  Taxa de mortalidade suavizada por causas externas selecionadas nos distritos do município de São Gonçalo no 

período de 1999 a 2012

Agressão Eventos Indeterminados 

Acidentes de Transporte 
Suicídio 
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Caracterização sociodemográfica dos Distritos do município de São Gonçalo 

em 2010 

 

 Características dos distritos e População 

 

Considerando a população dos distritos do município de São Gonçalo, 

referente aos três últimos censos demográficos, o distrito de São Gonçalo-Sede é 

predominantemente o mais populoso. Em 2010 sua população era de 337.273 

representando (38%) da população do município. O distrito de Monjolo em 2010 era 

o segundo mais populoso, cuja população era de 223.058 equivalendo a (22,3%) da 

população do município de São Gonçalo. O distrito de Sete Pontes é o menos 

populoso, em 2010 sua população era de 82.958 constituindo (8,3%) da população 

do município. (Tabela 19) 

 

   Tabela 19 – População e percentual populacional dos distritos do Município de São 

Gonçalo segundo censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

População / Censo Demográfico 1991  
 

% 

2000  
 

% 

2010  
 

% Distritos (n) (n) (n) 

São Gonçalo 296454 38,0 320754 36,0 337273 33,7 

Ipiiba 121937 15,6 159812 17,9 194718 19,5 

Monjolo 138283 17,7 176716 19,8 223058 22,3 

Neves 151251 19,4 156751 17,6 161721 16,2 

Sete Pontes 71907 9,2 77086 8,6 82958  8,3 

Município de São Gonçalo 779832 100 891119 100 999728 100 

     Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  

 

No período de 2000 a 2010, destaca-se que o distrito de Monjolo obteve a 

maior taxa de crescimento populacional (2,36%), o dobro em relação ao município 

de São Gonçalo (1,16%). O segundo distrito que mais cresceu foi Ipiiba (2%). Os 

demais distritos apresentaram taxas de crescimento similares. Em relação à 

população estratificada por sexo, no período de 2000 a 2010 em todos os distritos 

do município de São Gonçalo, a taxa de crescimento da população feminina foi 

superior à masculina. Mantendo o mesmo padrão da população geral, tendo nos 

distritos de Monjolo e Ipiiba as maiores concentrações populacionais. (Tabela 20) 
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Tabela 20: Taxa de crescimento populacional geral e por sexo dos distritos do município de São Gonçalo no período de 

2000 a 2010. 

Distritos 
 

Taxa de Crescimento 
populacional Geral 2000 - 

2010  
(%) 

Taxa de Crescimento 
populacional Masculino 

2000 - 2010  
(%) 

Taxa de Crescimento 
populacional Feminina 2000 - 

2010  
(%) 

São Gonçalo – SEDE 0,50 0,38 0,62 

Ipiiba  2,00 1,84 2,14 

Monjolo  2,36 2,16 2,54 

Neves 0,31 0,17 0,44 

Sete Pontes 0,74 0,67 0,80 

Município de São Gonçalo 1,16 1,02 0,99 
             Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 
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Renda 

 

Em relação à renda, as maiores proporções de pessoas com rendimento 

nominal mensal de até ½ salário mínimo concentraram-se nos distritos de Monjolo 

(2,69%) e Ipiiba (2,13%), sendo essas proporções maiores que a encontrada no 

município de São Gonçalo (2,07%).  Os demais distritos tiveram proporções similares, 

com exceção do distrito de Neves (1,45%) que apresentou a menor proporção de 

pessoas com essa condição de rendimento mensal. (Tabela 21) 

 

Tabela 21: Proporção de Pessoas de 10 anos ou mais de idade segundo o 

rendimento nominal mensal em 2010. 

Rendimento Mensal Pessoas de 10 anos ou 
mais com rendimento 
nominal mensal de até 

1/2 Salário Mínimo 

Distritos  (%)  

São Gonçalo 1,98 

Ipiiba 2,13 

Monjolo 2,69 

Neves 1,45 

Sete Pontes 1,89 

Município de São Gonçalo 2,07 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  

 

Em 2010 no distrito de Monjolo, concentrou-se a maior proporção de pobres 

(49,70%) e no distrito de Neves a menor (44,95%). Os demais distritos apresentaram 

situações de pobreza semelhantes. Foram consideradas pobres, pessoas de 10 anos 

ou mais de idade residentes nos distritos de São Gonçalo, com rendimento nominal 

mensal de até 2 salários mínimos (Tabela 22).  
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Tabela 22: Proporção de Pobres nos distritos do município de São Gonçalo em 

2010. 

Proporção de Pobres Pessoas 10 anos ou mais com 
rendimento nominal mensal de até 2 

Salários Mínimos 

Distritos (%) 

São Gonçalo 45,14 

Ipiiba 48,76 

Monjolo 49,70 

Neves 44,95 

Sete Pontes 46,66 

Município de São Gonçalo 46,96 

  Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

 

Serviços de Infraestrutura 

 

 

Segundo os domicílios particulares permanentes com abastecimento de água 

ligado à rede geral, no ano de 2010, as maiores diferenças das proporções foram nos 

distritos de Neves com (93,09%) e no distrito de Monjolo com (55,42%). O distrito de 

Ipiiba apresentou uma proporção de (76,97%) dos domicílios ligados à rede geral de 

água, sendo esta proporção similar à do município de São Gonçalo com (79,68%). 

(Tabela 23) 

 

Tabela 23: Proporção de domicílios particulares permanentes com abastecimento 

de água ligado à rede geral nos distritos do município de São Gonçalo em 2010. 

Abastecimento de Água Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da rede 

geral 

Distritos (%) 

São Gonçalo 88,59 

Ipiiba 76,97 

Monjolo 55,42 

Neves 93,09 

Sete Pontes 85,56 

Município de São Gonçalo 
79,68 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  
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Em 2010, o distrito de Monjolo apresentou a maior densidade de domicílios 

particulares com presença identificada de aglomerados subnormais (69,2 dom/ha), 

sendo sua densidade quase 3 vezes maior que a do município de São Gonçalo (24,2 

dom/ha). As menores densidades foram nos distritos de São Gonçalo-Sede (16,4 

dom/ha) e Neves (44,5 dom/ha). No distrito de Sete Pontes, não há informação da 

presença de aglomerados subnormais. (Tabela 24)                                                                                                                                                                                                          

 

 

Tabela 24: Densidade de domicílios particulares com presença identificada de 

aglomerados subnormais nos distritos administrativos do município de São Gonçalo 

em 2010 

Distritos 

Distritos em aglomerados subnormais 

Nº de 
domicílios 

particulares 
ocupados 

População 
residente em 

domicílios 
particulares 

Área 
(ha) 

Densidad
e 

demográfi
ca 

(hab/ha) 

Densidade 
de domicílios 
particulares 
ocupados 
(dom/ha) 

São Gonçalo 2001 6171 122,2 50,5 16,4 

Ipiiba 247 781 3,6 218,9 69,2 

Monjolo 702 2139 12,6 169,8 55,7 

Neves 1098 3482 24,7 141,1 44,5 

Sete Pontes - - - - - 

Município de São Gonçalo 4.048 12573 163,1 77,1 24,8 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  

Nota: somente distritos com presença identificada de aglomerados subnormais 

 

Em relação ao destino do lixo nos domicílios particulares permanentes no ano de 

2010, a maior proporção de domicílios cujo destino do lixo era coletado por serviço 

limpeza foi no distrito de Neves (97,17%) e a menor proporção no distrito de Ipiiba 

(88,18%). No entanto, o município de São Gonçalo (93,78%) apresentou uma 

proporção similar aos demais distritos. (Tabela 25) 
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Tabela 25: Proporção de domicílios particulares permanentes segundo destino do 

lixo nos distritos do município de São Gonçalo em 2010. 

 

Destino do Lixo  Domicílios particulares 
permanentes com lixo 

coletado por serviço de 
limpeza  

Distritos (%) 

São Gonçalo 95,84 
Ipiiba 88,18 

Monjolo 92,92 
Neves 97,17 
Sete Pontes 93,39 

Município de São Gonçalo 93,78 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 
 
 

Educação 

 

No ano de 2010, o distrito de Monjolo apresentou a maior proporção de pessoas 

não alfabetizadas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes (5,60%). 

Entretanto, no distrito de Neves concentrou-se a menor proporção (2,75%). Já no 

município de São Gonçalo (4,31%) foi encontrado uma proporção similar à do distrito 

de Sete Pontes (4,60%). (Tabela 26) 

 

Tabela 26: Proporção de pessoas não alfabetizadas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes 

Alfabetização 
Pessoas não alfabetizadas 

responsáveis pelos domicílios 
particulares permanentes 

Distritos (%) 

São Gonçalo 3,53 

Ipiiba 5,52 

Monjolo 5,60 

Neves 2,75 

Sete Pontes 4,60 

Município de São Gonçalo 4,31 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  
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Demográficos 

 

A maior razão de dependência geral foi no distrito de Sete Pontes (50,08), de 

jovens foi encontrada no distrito de Ipiiba (34,34) e de idosos no distrito de Neves 

(21,63). Em monjolo e Ipiiba a população é mais jovem e com menor número de 

idosos. No município de São Gonçalo, a razão de dependência geral foi de (48,59), 

enquanto que a de jovens foi de (30,72) e de idosos foi de (17,87) apresentando 

uma pequena variação em relação aos distritos. (Tabela 27) 

 

Tabela 27: Razão de dependência nos distritos do município de São 

Gonçalo em 2010. 

Razão de Dependência 

Geral Jovens Idosos 

Distritos                                                           

São Gonçalo 48,12 29,53 18,59 
Ipiiba 49,85 34,34 15,51 
Monjolo 47,39 32,18 15,21 
Neves 49,01 27,38 21,63 
Sete Pontes 50,08 29,74 20,34 
Município de São Gonçalo 

48,59 30,72 17,87 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  
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6 DISCUSSÃO  

 

A análise dos dados do presente estudo permitiu delinear o padrão de 

mortalidade por causas externas classificadas como eventos cuja intenção é 

indeterminada no município de São Gonçalo e nos seus distritos. De uma forma 

geral nos anos de 2000-2005-2010, os eventos indeterminados representaram um 

total de (23%; 39%; 10%) por local de residência e (27%; 52%; 10%) por local de 

ocorrência dos óbitos, dentro do capítulo das causas externas. Neste mesmo 

sentido, o município do Rio de Janeiro apresenta (21% e 18%, respectivamente) no 

período analisado. No Brasil, no período de 1999 a 2012 não há diferença 

comparando-se local de ocorrência e de residência, havendo uma proporção de 9% 

de eventos indeterminados dentro do capítulo de causas externas (DATASUS, 2015) 

Neste mesmo período, considerando tanto o local de ocorrência quanto de 

residência do óbito, ressalta-se que, no município de São Gonçalo e nos seus 

distritos, os eventos indeterminados representam o segundo grupo de causa de 

maior mortalidade dentro do capítulo das causas externas, sendo superados apenas 

pelas agressões (DATASUS, 2015). Esse padrão de mortalidade é verificado 

também no município do Rio de Janeiro (GONSAGA et. al., 2012). Entretanto, no 

Brasil, os eventos indeterminados representam a quarta causa de maior mortalidade 

dentro do capítulo das causas externas, sendo superados pelas agressões, por 

outras causas externas de lesões acidentes e pelos acidentes de transporte 

(TRISTÃO, et. al., 2012).  

Em relação aos eventos indeterminados, não foram encontradas grandes 

diferenças nas proporções de óbitos entre as bases de dados por local de residência 

e ocorrência no município de São Gonçalo e nos seus distritos. Já para os acidentes 

de transporte é interessante analisar os dados – mesmo não sendo o foco deste 

estudo - considerando tanto a base de dados por local de residência quanto por local 

de ocorrência, uma vez que, este grupo, quando avaliado por local de residência, 

exportou metade dos seus óbitos para outros municípios. Autores como (SOUZA & 

CAVENAGHI et. al. 2007; SOUZA & ASSIS et. al. 1997) descrevem em seus 

estudos, que os óbitos por acidentes de transportes, tendem a ocorrer em áreas 

mais distantes do local de residência das vítimas. Por outro lado, autores como 

(SOUZA & ASSIS et. al., 1997) destacam que os óbitos por agressão e eventos 

indeterminados acontecem bem próximos do local de residência da vítima. Em 
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muitos casos, para estes grupos de causas, o óbito ocorre há poucos metros da 

residência das vítimas (SANTOS & BARCELLOS, 1999). 

Outro aspecto importante de destacar, com base nos resultados apresentados, é 

que ao analisar o banco dados por local de ocorrência, dentre os grupos de causas, 

o suicídio foi o grupo que menos importou óbitos. Atribui-se esse padrão ao fato 

deste grupo apresentar um número de óbitos relativamente pequeno quando 

comparado aos demais grupos de causas, o que pode justificar esse comportamento 

(Mello-Jorge, 1997).  

Ao caracterizar os óbitos por eventos indeterminados no município de São 

Gonçalo e nos distritos com relação a variáveis demográficas, pode-se descrever o 

seguinte padrão dos óbitos: indivíduos do sexo masculino, brancos, na faixa etária 

de adultos jovens, com baixa escolaridade e solteiros. Este perfil se repete tanto 

para óbitos por local de ocorrência quanto por local de residência. No Brasil, 

diversos autores como (SOUZA & GOMES et. al., 2012; MELO & VALONGUEIRO, 

2015; REICHENHEIM & SOUZA et.al., 2012; GONSAGA, 2012; CAMPOS-SILVA et 

al, 2010), ao descrever as taxas de mortalidade por eventos indeterminados, 

encontraram um perfil semelhante ao observado no município de São Gonçalo e nos 

seus distritos administrativos. Ao analisar os distritos separadamente, verificou-se 

que estas características estavam presentes em proporções com valores próximos. 

Entretanto, em relação às proporções esta semelhança pode ser vista mais 

claramente quando se tem os óbitos por local de residência. Quando analisados por 

local de ocorrência, há uma discreta discrepância, principalmente entre o distrito 

Sede e os demais distritos. Provavelmente isso possa se dar pelo fato de, assim 

como apontado em outros estudos (MELLO-JORGE, 1997), os municípios sede 

dentro dos estados, assim como os distritos sede dentro dos municípios, possuem 

uma maior capacidade instalada; absorvendo, portanto, a demanda por atendimento 

dos demais distritos.  

A este respeito, é importante considerar que, no grupo dos eventos 

indeterminados, encontram-se as mortes nas quais não se pode determinar se as 

lesões foram intencionais ou não intencionais. Drumond (1997) e Gawryszewski 

(2004) ressaltam que o esclarecimento dessas causas é muito importante, pois as 

mortalidades por agressões e suicídios podem estar incluídas nesse grupo. Os 

autores discutem, ainda, que esse fenômeno pode ser causado pelo medo ou 

vergonha da família em não revelar esse tipo de causa. Outro aspecto que pode 
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colaborar para a classificação das causas externas como eventos indeterminados é 

a ausência do IML na região, ou até mesmo a escassez de recursos para a 

realização da necropsia, incluindo a falta de treinamento e a busca ativa pelos óbitos 

indeterminados, o que pode dificultar a agilidade na resolução das perícias, 

comprometendo a qualidade das informações geradas. Uma limitação deste estudo, 

é que não se pode precisar quais desses aspectos dizem respeito ao município de 

São Gonçalo. Cabe ressaltar que em outros estudos, também foi apontado que as 

causas externas apresentam uma importante associação com as desigualdades 

sociais e econômicas (REICHENHEIM & WERNECK, (1994); SOUZA, 1994; 

MINAYO, 1994).    

Mesmo com estas questões apontadas no fluxo das informações, um estudo 

recente, ao analisar a tendência da taxa da mortalidade por causas externas nas 

cinco regiões do Brasil no período de 2000 a 2010, afirmou que, embora estas taxas 

sejam ainda elevadas, tem ocorrido ao longo dos anos uma tendência de queda da 

mortalidade por este grupo (NETO, 2015).  

Com relação à série temporal, pode-se dizer que há também um declínio da taxa 

de mortalidade das causas externas no município de São Gonçalo. De acordo com 

Matos (2012) e Drumond (1998), é esperada uma queda da taxa de mortalidade por 

causas externas classificadas como eventos cuja intenção é indeterminada ao longo 

dos anos, devido à melhora na qualidade das informações sobre a mortalidade por 

causas externas e também com qualificação do preenchimento da Declaração de 

Óbito. 

Como encontrados em nossos resultados, ainda há poucos estudos publicados 

no Brasil que investigam os eventos indeterminados, buscando o seu esclarecimento 

por meio da busca de informações em prontuários, em visitas domiciliares ou por 

intermédio do pareamento com outras bases de dados (CAMPOS et. al., 2010). 

Entretanto, destacam-se dois estudos recentes que abordaram o tema. Um estudo 

descritivo realizado em Minas Gerais com objetivo de avaliar a mortalidade por 

causas externas em homens residentes em Minas Gerais, no período de 1999 a 

2008, aponta para um aumento do risco de óbito por causas externas em homens 

residentes em Minas Gerais ao longo da série estudada. Porém, os eventos 

indeterminados apresentaram redução na série temporal em nível proporcional e em 

relação às taxas de mortalidade (BARBOSA et. al., 2013). O outro estudo, que é de 

base populacional, realizado em três cidades da América Latina também apresentou 
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redução dos óbitos por eventos indeterminados no período de 1990 a 2005, 

sugerindo uma melhora no sistema de notificação e preenchimento do registro de 

óbito (CARDONA et. al., 2008).  

A exemplo do estudo elaborado por Souza e Assis et. al. (1997) que analisaram 

os óbitos por causas externas especialmente os acidentes de transportes no Rio de 

Janeiro, buscando compreender como ocorre o padrão de mortalidade destes óbitos, 

verificou-se que, no município de São Gonçalo e nos distritos, a taxa suavizada da 

mortalidade para os eventos indeterminados, segue o mesmo padrão de declínio 

das causas externas determinadas  

Com base na taxas de mortalidade suavizada para as causas externas, pode-se 

pressupor que há um declínio da mortalidade por causa externa geral no município 

de São Gonçalo. Este mesmo padrão também é verificado para causas externas 

selecionadas (agressão; eventos indeterminados e suicídios) tanto para o município 

quanto na estratificação por distrito. Essa aparente queda na taxa de mortalidade 

por causa externas, em especial aquelas classificadas como eventos 

indeterminados, no município de São Gonçalo e nos distritos, pode ter uma relação 

com uma melhoria na qualidade da informação dos óbitos por causas externas.  

Entretanto, embora tenha sido encontrado indícios de uma redução desses 

óbitos, a taxa de mortalidade ainda apresenta valores expressivos, representando a 

segunda principal causa de mortalidade dentro do capítulo das causas externas no 

município de São Gonçalo. Diversos autores como (MELLO-JORGE et. al., 2007; 

DRUMOND et. al., 1999; LAURENTI et. al., 2002), que são estudiosos do tema, 

argumentam que a maioria dos eventos indeterminados pode representar 

agressões. Em um estudo que propôs técnicas para correção de sub-registros de 

morbimortalidade, foi encontrado maior proporção de correção em óbitos por causas 

externas na faixa etária de 10 a 24 anos. Os autores referem que esses registros 

possivelmente representam homicídios (CAVALINI & PONCE DE LEON, 2007). 

Outra pesquisa sugere que, caso os dados incompletos oriundos de causas externas 

fossem resgatados, o total de homicídios aumentaria cinco vezes em relação ao 

encontrado (MELLO-JORGE et. al., 2007; DRUMOND et. al., 1999). Destaca-se, 

conforme observado anteriormente, que os óbitos classificados como eventos 

indeterminados possuem uma distribuição temporal semelhante entre os distritos, de 

forma que as variações na frequência, quando ocorrem, se comportam da mesma 
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forma em todos os locais, corroborando a ideia de que há uma relação entre este 

fenômeno e a qualidade das informações.  

A ocorrência de óbitos por eventos indeterminados ainda pode apresentar 

declínio devido a mudanças no perfil demográfico da população. O fenômeno da 

transição demográfica, conforme descrito por Omram (2005), traz como 

consequência o aumento da expectativa de vida da população. Neste sentido, pode-

se dizer que a redução na tendência observada principalmente para os eventos 

indeterminados no município de São Gonçalo, e nos distritos separadamente, pode 

se dar pelo acelerado processo de envelhecimento da população. Uma vez que, 

populações de faixas etárias mais elevadas tendem a apresentar o maior risco de 

morte associados a doenças crônicas, tais como neoplasias e doenças do aparelho 

circulatório (BRASIL, 2012; OMRAM, 2005). 

Apesar de haver uma importante flutuação dos dados de mortalidade quando se 

analisa os distritos, há um declínio evidente ao analisar as curvas da taxa de 

mortalidade suavizada. Pode-se ainda avaliar que os distritos possuem uma 

diferença com relação ao seu padrão socioeconômico. Alguns indicadores avaliados 

permitem discriminar os distritos neste aspecto. A exemplo disso, os distritos de 

Ipiiba e, principalmente, Monjolo, apresentam uma maior taxa de crescimento, maior 

população que vive com uma baixa renda (1/2 salário mínimo), uma maior proporção 

de pobres, pior qualidade na infraestrutura (principalmente de abastecimento de 

água e coleta de lixo), maior proporção de analfabetos, maior quantidade de 

aglomerados subnormais e densidade populacional vivendo nestes aglomerados, e 

uma maior razão de dependência de jovens.  

Como esperado, de modo geral, os indicadores demográficos e 

socioeconômicos e de atenção à saúde se mostram relacionados com a mortalidade 

por eventos cuja intenção é indeterminada. Ao visualizar a taxa de mortalidade 

suavizada, verifica-se que a maior taxa de mortalidade é no distrito de monjolo. Este 

mesmo distrito apresenta a partir de 2006 uma das menores taxas de mortalidade. 

Por outro lado, outro fator que pode justificar a redução da taxa de mortalidade é 

uma possível reclassificação dos óbitos classificados como eventos indeterminados 

para outros grupos de causas externas.  

No presente estudo, não foi possível realizar uma análise de tendência dos 

indicadores sociodemográficos em todo o período, não permitindo a elaboração de 

uma associação com as taxas de mortalidade, uma vez que os dados não se 
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encontram disponíveis fora dos anos censitários, sendo esta uma limitação do 

estudo.  

Porém no distrito de monjolo foram verificadas as maiores taxas de mortalidade 

por eventos indeterminados. Apesar disso, observou-se também, após 2006 a maior 

redução dessas taxas e também em termo de indicadores apresentou precárias 

condições de infraestrutura e renda. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As causas externas são, atualmente, um importante problema de Saúde Pública, 

no Brasil e no mundo (MATOS, 2012). A distribuição da mortalidade por grupos de 

causas externas pode variar em determinada localidade de acordo com fatores do 

âmbito social e econômico. 

Conforme apontado nos resultados, no período analisado, os eventos cuja 

intenção é indeterminada representaram a segunda causa mais importante de morte 

dentro do capítulo das causas externas. Autores como Drumond (1999) e Mello-

Jorge (1997) destacaram que quanto maior a frequência de eventos indeterminados, 

maior a possibilidade de comprometimento das estatísticas de mortalidade por 

causas externas.  

Embora a frequência desses óbitos ainda seja elevada, verificou-se uma 

redução da taxa de mortalidade ao longo da série histórica. É importante destacar, 

até como uma questão relevante deste estudo, que apesar de ter sido analisada 

uma série histórica relativamente curta, foi possível identificar o padrão 

epidemiológico entre os grupos de causas do capítulo das causas externas no 

município de São Gonçalo e nos distritos, considerando os dados por local de 

residência.   

Autores como Reichenheim e Werneck, (1994) destacam que a distribuição das 

causas externas e também daquelas classificadas cuja intenção é indeterminada 

apresentam uma relação com os determinantes sociais do espaço. Um ponto 

importante deste estudo, é que os indicadores sociodemográficos aqui propostos 

foram capazes de discriminar as desigualdades entre os distritos, tais como 

indicadores de infraestrutura, renda e os de características da população. Com base 

nestes indicadores, foi possível identificar que a mortalidade por eventos 
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indeterminados se concentrou nos distritos onde há maiores diferenças nos 

indicadores sociais, a exemplo do distrito de Monjolo que apresentou a maior taxa 

de crescimento populacional; menor proporção de domicílios particulares 

permanentes com abastecimento de água ligado à rede geral; uma das maiores 

densidades de domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais e 

maior proporção de pessoas de 10 anos ou mais com rendimento nominal mensal 

de até ½ salário mínimo.  Diante disso, apesar da influência desses determinantes 

sociais, tem ocorrido ao longo dos anos, conforme já mencionado, a redução da 

tendência das causas externas de uma forma geral.  

Outro aspecto importante, em relação ao banco de dados, é que ao analisar a 

mortalidade por eventos indeterminados considerando as bases de dados por local 

de ocorrência e de residência do óbito, não foram encontradas grandes proporções 

de importação e exportação de óbitos de outros municípios, tanto em São Gonçalo 

quanto nos seus distritos. 

Assim, conhecer a distribuição e as principais características dos óbitos de 

causas externas classificados como eventos cuja intenção é indeterminada, em 

conjunto com a análise dos indicadores sociodemográficos, possibilitou 

compreender o padrão epidemiológico da mortalidade por causas externas no 

município de São Gonçalo e nos seus distritos administrativos. Dessa forma, esse 

estudo, pode contribuir para discussões sobre a mortalidade por causas externas de 

intenção indeterminada, tendo em vista, que há poucos estudos sobre essa temática 

em nível local. 
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ANEXO 1 

 
Figura 10: FICHA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO (D.O) 
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ANEXO 2 

 QUADRO 1: BAIRROS DOS DISTRITOS DOS CINCO DISTRITOS DO MUNICÍPIO 

DE SÃO GONÇALO.  
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1º Distrito 
(30 bairros) 

2º Distrito  
(20 bairros) 

3º Distrito  
(17 bairros) 

4º Distrito 
(13 bairros) 

5º Distrito 
(10 bairros) 

1. Palmeira 
2. Itaoca 
3. Fazenda dos 
Mineiros 
4. Porto do Rosa 
5. Boaçu 
21. Zé Garoto 
22. Brasilânda 
23. Rosane 
24. Vila Lara 
25. Centro (Rodo de 
S.G.)  
26. Rocha 
27. Lindo Parque 
36. Tribobó 
37. Colubandê 
38. Mutondo 
39. Galo Branco 
40. Estrela do Norte 
41. São Miguel 
42. Mutuá 
43. Mutuaguaçu 
44. Mutuapira 
45. Cruzeiro do Sul 
46. Antonina 
47. Nova Cidade 
48. Trindade 
49. Luiz Caçador 
50. Recanto das 
Acácias 
51. Itaúna 
52. Salgueiro 
54. Alcântara 

55. Almerinda 
56. Jardim 
Nova 
República 
57. Arsenal 
58. Maria 
Paula 
59. Arrastão 
60. Anaia 
Pequeno 
61. Joquei 
62. Coelho 
72. 
Amendoeira 
74. Jardim 
Amendoeira 
75. Vila 
Candoza 
76. Anaia 
Grande 
77. Ipiíba 
78. Engenho 
do Roçado 
79. Rio do 
Ouro 
80. Várzea das 
Moças 
81. Santa 
Isabel 
82. Eliane 
83. Ieda 
84. 
Sacramento 

53. Jardim 
Catarina 
63. Raul Veiga 
64. Vila Três 
65. Laranjal 
66. Santa Luzia 
67. Bom Retiro 
68. Gebara 
69. Vista Alegre 
70. Lagoinha 
71. Miriambi 
73. Tiradentes 
85. Pacheco 
86. Barracão 
87. Guarani 
88. Monjolo 
89. Marambaia 
90. Largo da 
Idéia 
91. Guaxindiba 

6. Boa Vista 
7. Porto da 
Pedra 
8. Porto Novo 
9. Gradim 
10. Porto Velho 
11. Neves 
14. Vila Lage 
15. Porto da 
Madama 
16. Paraíso 
17. Patronato 
18. Mangueira 
19. Parada 40 
20. Camarão 

12. Venda da 
Cruz 
13. Convanca 
28. Santa 
Catarina 
29. Barro 
Vermelho 
30. Pita 
31. Zumbi 
32. Tenente 
Jardim 
33. Morro do 
Castro 
34. Engenho 
Pequeno 
35. Novo México 

Fonte: PMSG, 2015. Site da prefeitura de São Gonçalo: 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

MÉTODO DE CÁLCULO DOS INDICADORES DE MORTALIDADE  
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Município de São Gonçalo e seus Distritos Administrativos 

 

 Proporção de óbitos por causas externas no município de São Gonçalo 

e nos seus distritos administrativos no período de 1999 a 2012, 

segundo: sexo, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor.  

 

100
SG em  variávelde  tipocada segundo CE de grupo grande cadapor  óbitos de Total

SG em  variávelde  tipocada segundo asselecionad CEpor  óbitos de Nº


 

100
SG de distrito cadapor   variávelde  tipocada segundo asselecionad CEpor  óbitos de Total

SG de distrito cadapor   variávelde  tipocada segundo asselecionad CEpor  óbitos de Nº


 

 Taxa de Mortalidade por causas externas selecionadas no município de São 

Gonçalo e nos seus distritos administrativos no período de 1999 a 2012, 

geral e por sexo. 

 

         100000
SG  município do de Populaçao

SG   de município no asselecionad CEpor  óbitos de Nº
  

 

100000
sexo segundo municipio do Populaçao

  sexo segundoSG  de município no asselecionad CEpor  óbitos de Nº


 

100000
  distrito do Populaçao

SG   de distrito cada em asselecionad CEpor  óbitos de Nº
  


