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Introdução

• Perfil de mortalidade � condições de 
saúde da população

• É influenciado por processos de caráter 
contraditório
– Iniqüidades sociais 
– Desigualdade nas condições de vida



Introdução

• Tais desigualdades estão presentes em 
diferentes momentos do ciclo de vida do 
indivíduo

• Expressam-se em categorias socialmente 
definidas, a exemplo da raça/cor 



Objetivo Geral

• Analisar a associação entre a mortalidade 
de idosos residentes na cidade do Recife, 
segundo raça/cor, e a carência social da 
população 



Procedimentos Metodológicos

DESENHO DE ESTUDO

• Ecológico

ÁREA DE ESTUDO

• Município do Recife



Procedimentos Metodológicos

UNIDADE DE ANÁLISE

• 94 bairros 

• 5 estratos homogêneos de carência social

�Foi analisado o universo de óbitos de maiores 
de 60 anos residente na cidade do Recife 
(n=5.582)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

• Ano 2000



Procedimentos Metodológicos

COLETA DE DADOS

• Mortalidade � Sistema de Informações 
sobre Mortalidade - SIM da Prefeitura do 
Recife

• ICS � Censo demográfico 2000 – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE



Procedimentos Metodológicos

DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS

Variável independente 

• Indicador composto de carência social 

Variável dependente

• Coeficiente de mortalidade específico para 
idosos (60 anos e mais) por raça/cor



Procedimentos Metodológicos

Construção dos Indicadores de mortalidade

• Numerador � Dados de mortalidade em idosos

• Denominador � População de 60 anos e mais

• Coeficientes calculados na base de 1.000 hab.



Procedimentos Metodológicos

Construção do Indicador de Carência Social

• Variáveis primárias (Censo 2000) por bairros

• Baseadas no estudo de Silva (2003)

– Percent de domicílios com abastecimento de água não 
canalizada

– Percentual de domicílios sem instalação sanitária

– Percent da população de 10 a 14 anos analfabeta

– Percent chefe domicílio com 3 anos ou menos de 
estudo

– Percent chefe domicílio com renda mensal menor ou 
igual a 2 salários mínimos



Procedimentos Metodológicos

Técnica de formação de escores baseada em Souza 
(1998) e Bonfim (2002)

– Ordenação dos bairros segundo valor de cada 
variável

– Interpolação para obtenção dos escores de cada 
bairro

• ESij=(Vobs-Vmin)/(Vmax-Vmin) 

– Cálculo do ICS – média aritmética simples dos 
escores

• ICS=100 x ∑ ESij /n 

• Bairros agrupados por quintil de carência social



Procedimentos Metodológicos

Análise da associação entre mortalidade em 
idosos e carência social

• Coeficiente de correlação de Pearson

• Regressão linear simples

• Razão de mortalidade entre estratos de 
carência social

– Referência � estrato 1



Considerações Éticas

• Dados secundários fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde mediante 
termo de cessão e compromisso

• Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas em Seres Humanos – CCS-
UFPE



Resultados e Discussão

RECIFE:
Diversas realidades 

em um mesmo espaço
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Bairros (%)

86,7177,663Muito alta5

68,8452,4818Alta4

51,6535,4732Média3

34,7817,9122Moderada2

17,760,6719Baixa1

Maior ICSMenor ICSBairros (N)Carência socialEstrato

Tabela 1 – Distribuição de Estratos de Carência Social – Recife, 2000.
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Mapa 1 – Cidade do Recife, segundo 
Estratos de Carência Social – 2000.
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Ocupação e apropriação do espaço pela 
população

Condicionantes econômicos, sociais e culturais

Conglomerados de padrões semelhantes de 
condição de vida

e saúde
(CASTELLANOS, 1991)



Resultados e Discussão

O MEIO INFLUENCIANDO 
A MORTE DE IDOSOS 
SEGUNDO RAÇA/COR
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0,011,20,11,717,7Recife

0,016,00,00,94,5E5

0,013,60,13,011,6E4

0,013,40,12,115,3E3

0,111,90,11,619,8E2

0,05,40,10,323,2E1

IndígenaPardaAmarelaPretaBranca

Coeficientes de Mortalidade*

Estrato

* Coeficientes de mortalidade por 1.000 habitantes.

Tabela 2 – Distribuição dos coeficientes de mortalidade em idosos, 
segundo raça/cor e estratos de carência social – Recife, 2000.
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11,6%Y=6,49+0,15 * ICS0,341**CM Parda

22,7%Y=-0,51+6,39 * ICS0,477**CM Preta

32,0%Y=27,81-0,29 * ICS-0,562**CM Branca

Coef. de 
determinaçãoEquação da reta

Regressão linear

Coef. de 
CorrelaçãoIndicador

** Estatisticamente significativa a nível de 1% 

Tabela 3 – Coeficientes de correlação de Pearson e resultados da regressão linear 
entre a carência social e a mortalidade em idosos, segundo raça/cor, Recife, 2000.



Tabela 4 – Razão de mortalidade em idosos entre estratos de carência social, 
segundo raça/cor, Recife, 2000

1,21,01,12,2CM Parda

0,31,41,35,3CM Preta

0,40,80,80,9CM Branca

V / IIV / IIII / III / IIndicador

Razão de mortalidade entre estratos de carência 
social

Resultados e Discussão
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• Relação causal entre cor e desigualdade
(HERINGER, 2002)

• A etnia em si não constitui um fator de risco, a 
inserção social adversa é que constitui 
característica de vulnerabilidade

• Relações entre raça/cor e morte se expressam em 
categorias socialmente definidas

• A morte dos idosos negros se expressa nas cores 
preta e parda

(BATISTA; ESCUDER; PEREIRA, 2004)



Conclusões

Correlação negativa estatisticamente significativa

• Carência social e mortalidade de idosos 
– Raça/cor branca 

Correlação positiva estatisticamente significativa

• Carência social e mortalidade de idosos
– Raça/cor negra e parda



Considerações Finais

• Melhoria da qualidade de vida dos idosos 
recifenses 

• Produção científica inexistente no Brasil

Desenvolvimento de mais estudos é
primordial para a formulação de políticas 

públicas e planejamento de ações de 
saúde adequadas às necessidades da 

população idosa
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