
A MORTALIDADE POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM PORTO ALEGRE É MAIOR EM ÁREAS DA CIDADE... |31

Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 23 | n. 1 | p. 31-39 | jan./jun. 2009

A MORTALIDADE POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
EM PORTO ALEGRE É MAIOR EM ÁREAS DA

CIDADE COM PIORES INDICADORES SOCIAIS
MORTALITY DUE TO RESPIRATORY DISEASES IN

PORTO ALEGRE IS HIGHER IN CITY DISTRICTS WITH
THE WORST SOCIOECONOMIC CONDITIONS

Maria Inês AzambujaMaria Inês AzambujaMaria Inês AzambujaMaria Inês AzambujaMaria Inês Azambuja
 Profª. Adjunta, Dep. de Medicina Social, Faculdade de Medicina da UFRGS.

Sérgio Luís BassanesiSérgio Luís BassanesiSérgio Luís BassanesiSérgio Luís BassanesiSérgio Luís Bassanesi
Prof. Adjunto, Dep. de Medicina Social, Faculdade de Medicina da UFRGS

Professor Visitante, International Centre for Health and
Society, Royal Free and University College London Medical School

Aloyzio AchuttiAloyzio AchuttiAloyzio AchuttiAloyzio AchuttiAloyzio Achutti
Médico Cardiologista, Hospital Moinhos de Vento.

Correspondência: Rua Ramiro Barcelos 2600, 4/420. 90035-003 - Porto Alegre, RS
E-mail:miazambuja@terra.com.br

RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO
Indicadores de saúde usuais ainda pouco informam sobre
a variabilidade que possa haver entre sub-grupos
populacionais. Identificar variações e agir para reduzi-las
favoreceria quedas adicionais nos indicadores médios.
Este é um estudo ecológico transversal, que compara
riscos de morrer por doenças respiratórias (DAR), reali-
zado no período de 2000 a 2004 em 4 estratos geo-socio-
demográficos da cidade de Porto Alegre, definidos de
forma a representar bairros/populações distribuídos em
quartis aproximados de qualidade de vida, medida por 7
indicadores socioeconômicos (SE) selecionados. De
49760 óbitos estudados (96,5% do total), 5116 (10,3%)
ocorreram por DAR. O risco de morrer por DAR foi 50,
80 e 130% mais elevado para populações dos estratos 2,
3 e 4, comparadas à do estrato 1 (com melhores indica-
dores SE). Ponderadas pelo tamanho dos estratos, estas
diferenças de risco representaram para o conjunto da
cidade um acréscimo de 70% no risco de morrer por
DAR atribuível a condições socioeconômicas piores do
que as da população de referência, do estrato 1. Transfor-
mada em número de óbitos, estimaríamos que 464
(41,4%) de uma média anual de 1117 óbitos não ocorre-
riam em Porto Alegre, se as condições SE fossem unifor-
mes e semelhantes às do estrato 1. A proporção de óbi-
tos evitada chegaria a 57% no estrato 4. A vulnerabilidade
de sub-populações, tanto quanto as exposições a fatores
ambientais como patógenos, por exemplo, é determinante
dos níveis e distribuição da ocorrência de doenças. Em
Porto Alegre, estas populações mais vulneráveis são as
residentes nos setores 3 e 4 da Figura 1.

PPPPPALAALAALAALAALAVRAVRAVRAVRAVRAS-S-S-S-S-CHACHACHACHACHAVEVEVEVEVE
Doenças respiratórias. Mortalidade. Condições sociais.
Vulnerabilidade.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
Common health indicators usually say nothing about
variability across population sub-groups. Identifying sub-
group variations and acting upon them may lead to additional
drops in average death-coefficients. This is a cross-sectional
ecological study, which compares risks of dying from
Diseases of the Respiratory System (RD), carried out during
the period 2000-2004 across 4 geo-socio-demographic
strata of the city of Porto Alegre. The 4 strata were defined
to represent neighborhoods/populations approximately
distributed in quartiles of quality of life, measured by 7
selected socioeconomic (SE) indicators. Of 49760 all-cause
deaths (96.5% of the 5-year period total deaths), 5116
(10.3%) were due to RD. The risk of dying from RD in
strata 2, 3 and 4 was respectively 50, 80 and 130% higher,
when compared to stratum 1 (corresponding to the highest
SE quartile). Standardized by the strata sizes, these
differences would represent a 70% increase in RD
mortality for the city as a whole, which can be attributed to
worse socioeconomic conditions than those of the reference
population, of stratum 1. Converting this in number of
deaths, we would estimate that 464(41.4%) out of an annual
average of 1117 deaths would not have occurred if the
whole city shared the SE conditions of its richer
neighborhoods. The proportion of avoided deaths would
reach 57% in stratum 4. The vulnerability of sub-
populations as well as exposures to environmental factor
such as pathogenes, for example, is determinant of the
levels and the distribution of the occurrence of diseases. In
Porto Alegre, the most vulnerable sub-populations are the
ones living in sectors 3 and 4 of Figure 1.
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Respiratory tract diseases. Mortality. Social conditions.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

As doenças do aparelho respiratório
(DAR) foram a terceira causa de morte (BRA-
SIL, 2008a) e a primeira causa de hospitali-
zação (BRASIL, 2008b) na população total
de Porto Alegre, nos últimos anos. Em me-
nores de um ano, excluídas as condições
perinatais (cap. XVI da CID10), as DAR têm
sido responsáveis por 50% das hospitaliza-
ções no verão e 70% no inverno, no muni-
cípio (BRASIL, 2008b). No inverno, as DAR
superam as condições perinatais em núme-
ro de hospitalizações (BRASIL, 2008b), e
respondem por 30 a 40% da mortalidade
pós-neonatal (de 30 dias a 11 meses) (BRA-
SIL, 2008a).

Nos adultos, a mortalidade por DAR no
Rio Grande do Sul vem caindo nos mais jo-
vens desde 1998. Esta tendência atenua-se
com a idade e inverte-se a partir dos 80 anos
(AZAMBUJA, 2009).

Embora tenha havido queda significati-
va na mortalidade geral e infantil ao longo
dos últimos anos, sabe-se que estes indica-
dores refletem a média do risco populaci-
onal, mas não informam sobre a variabili-
dade que possa existir em sub-grupos. Se
há variações, é importante documentá-las
e agir para reduzi-las, o que favoreceria
quedas adicionais nos indicadores (médios)
de morbi-mortal idade (GUIMARÃES;
FISCHMANN, 1986). A cidade de Porto
Alegre tinha índice médio de desenvolvimen-
to humano (IDH) de 0,865 em 2000 (POR-
TO ALEGRE, 2008), mas marcada desigual-
dade em indicadores de desenvolvimento
social (de 0,46 a 0,93) entre suas regiões
(FURTADO et al., 2004). Este estudo des-
creve a mortalidade por DAR em diferentes
estratos geo-socio-demográficos de Porto
Alegre no período de 2000 a 2004.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Este é um estudo ecológico transversal,
descritivo, tendo como unidades de análise
setores compostos por bairros da cidade
agregados em quatro níveis socioeconômicos
definidos de forma a representar quartis apro-
ximados de qualidade de vida, com base em
indicadores SE selecionados.

Utilizou-se duas fontes de informação:
1) um banco de 51.562 óbitos geo-referen-
ciados referentes a todos os óbitos de resi-
dentes em Porto Alegre relativos ao perío-
do 2000 a 2004, de onde foram extraídas
as variáveis "idade", "causa básica do óbito
(CID10)" e "local de residência"; e 2) micro-
dados do censo de 2000, que forneceram
as informações referentes às seguintes vari-
áveis demográficas e socioeconômicas (SE),
usadas para a caracterização e a estratifica-
ção geo-socio-demográfica da cidade: ´Es-
colaridade`: média de anos de estudo do
responsável pelo domicílio; `Renda´: pro-
porção de domicílios cuja pessoa responsá-
vel tem renda mensal superior a 10 salários
mínimos; `Densidade´: Proporção de do-
micílios com 6 ou mais moradores; `Causas
externas´: Taxa de mortalidade por causas
externas (cap. XIX CID10) ajustada por ida-
de e sexo, por 100.000 habitantes; ´Enve-
lhecimento´: Taxa de envelhecimento´:
>60X100/<16; ´Fecundidade´: Taxa de fe-
cundidade geral: nascidos vivos/1000 mulhe-
res 15-49 anos; ´Mortalidade infantil´:

A análise restringiu-se a 49760 óbitos
(96,5%) com informações completas sobre
idade e local de residência.

A estratificação dos bairros em 4 ní-
veis levou em conta a aplicação de três es-
tratégias, utilizando os indicadores SE lis-
tados acima: uma análise de agrupamentos
("cluster analysis"), que sugeriu, para o
conjunto das variáveis, os quatro estratos
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com menor variabilidade interna (entre os
bairros) e maior diferença entre os estra-
tos; 2) uma análise de componentes prin-
cipais que, dada a elevada correlação en-
tre as variáveis independentes, resultou em
um componente apenas, que explicava
74% da variação entre os estratos e que,
após parametrização (média 0 e DP=1),
permitiu classificar os bairros conforme
valores mais negativos (piores) a mais po-
sitivos (melhores); e 3) uma análise de au-
tocorrelação de Moran, para a qual se uti-
lizou uma matriz de vizinhança por adja-
cência, e testou-se, usando o componen-
tes principal e cada variável independente
isoladamente, o quanto áreas vizinhas eram
mais semelhantes do que seria esperado
numa situação de completa aleatoriedade
espacial, para p<0,05. Os Índices Globais
de Moran I mostraram, de forma consis-
tente, autocorrelação espacial global alta-
mente significativa para todas as variáveis
independentes e para o componente prin-
cipal. Estes índices identificaram os bair-
ros conforme estivessem cercados por vi-
zinhos com taxas de risco iguais (baixa-bai-
xas ou alta-altas) ou diferentes (baixa-altas
ou alta-baixas), orientando a delimitação
das fronteiras entre os estratos. A pro-
posta final de estratificação SE dos bair-
ros levou em conta as coincidências entre
os três métodos e as fronteiras delimita-
das pelo método de Moran. Nos poucos
casos em que permaneciam dúvidas na
classificação do bairro, utilizou-se o co-
nhecimento pessoal sobre a cidade. A es-
tratificação final dos bairros nos estratos
1, 2, 3 e 4, respectivamente com alto, mé-
dio-alto, médio-baixo e baixo nível socio-
econômico, é apresentada na Figura 1.
Para descrição mais detalhada da metodo-
log ia ,  ver  BASSANESI ;  AZAMBUJA;
ACHUTTI, 2008a.

A mortalidade por DAR por grupo etário
foi descrita para cada estrato, e comparações
entre os estratos foram feitas após padroniza-
ção dos coeficientes por idade, usando-se
como padrão a distribuição etária da popula-
ção total da cidade de Porto Alegre. Com base
nos dados padronizados foram estimados o
risco relativo (RR) e a fração do risco (FRA)
da mortalidade por DAR atribuível à desigual-
dade SE entre os estratos, e entre o estrato 1
(melhor nível SE) e a cidade como um todo.
Calculou-se também o número de óbitos anu-
ais que não ocorreriam se a população de toda
a cidade tivesse as condições socioeconômi-
cas dos residentes no estrato 1.

Utilizou-se os programas SPSS 13.0 para
agrupar os óbitos e os dados demográficos e
SE por bairros, integrá-los em um banco úni-
co e realizar as análises que resultaram na es-
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tratificação. Depois utilizou-se o Excel para agru-
par adicionalmente os bairros por estrato, cal-
cular coeficientes padronizados e descrever os
resultados em tabelas e gráficos. O Tabwin foi
usado para a preparação da Figura 1, com a
descrição dos estratos. A utilização destes da-
dos foi aprovada pelo comitê de ética do Hos-
pital Moinhos de Vento, onde o projeto, origi-
nalmente focado nas doenças cardiovasculares
(já publicado) esteve originalmente alojado. A
etapa atual é parcialmente financiada por recur-
sos do CNPq, processo 474277/2006-2.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS

A Figura 1 apresenta a estratificação de Por-
to Alegre em 4 grupos, por critérios socioe-
conômicos. A tabela 1 descreve a distribuição
dos bairros, da população e os valores médi-
os das variáveis sociodemográficas originais
nos 4 estratos. É fácil verificar a consistência
da categorização SE. Do melhor bairro (es-
trato 1) para o pior (estrato 4) pioram todos
os indicadores sociais utilizados.

Dos 51.562 óbitos de residentes registra-
dos no período 2000 a 2004, 5207 (10,1%)
foram atribuídos a DAR. Dos 49760 óbitos
efetivamente estudados (96,5% do total de
óbitos), 5116 (10,3%) ocorreram por DAR.

Os coeficientes de mortalidade por DAR
por estrato e grupo etário são apresentados
na Figura 2. Vê-se que, nos quatro estratos, o
risco de morrer por DAR - estimado pelo
coeficiente de mortalidade por 100000 habi-
tantes - é significativamente maior nos idosos.
O segundo grupo etário de maior risco são os
menores de um ano. Vê-se também que o ris-
co aumenta à medida em que piora a condição
SE, nas diferentes idades.

A Figura 3 apresenta a distribuição do nú-
mero de óbitos por DAR no período 2000-
2004 por estrato e grupo etário. Vê-se que,
nas faixas etárias mais jovens, os óbitos aumen-
tam sempre do estrato 1 para o 4. Mas à me-
dida que a idade aumenta, esta diferença entre
os estratos tende a se reduzir. A faixa dos 60 a
69 é de transição e nos maiores de 70 anos a
inversão da distribuição dos óbitos entre os
estratos é total. Após os 70 anos os óbitos
por DAR aumentam a cada estrato de maior
nível SE. Esta aparente discrepância é explica-
da pela diferença na composição da população
(Figura 4).

Até a faixa de 5 a 19 anos, a população é
maior no estrato 4 e progressivamente me-
nor nos estratos 3, 2 e 1. Na faixa dos 40-59
anos a proporção da população nos estratos 1
e 2 começa a crescer relativamente a dos es-
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tratos 3 e 4, e a inversão se completa na faixa
dos 60 a 69 anos. Nos duas últimas faixas, 60
a 69 e 70 e mais, o número de idosos é maior
no melhor estrato e diminui progressivamen-

te em direção ao pior estrato.
Ou seja, há três fatores que se combinam

para gerar o número e a distribuição etária de
óbitos por DAR na população de Porto Ale-
gre: o risco associado à idade (maior nos mais
velhos), o risco associado ao estrato (maior
nos mais pobres) e o tamanho e distribuição
etária dos diferentes estratos. Por terem os
estratos diferentes composições etárias, para
comparar o risco de morrer por DAR entre
eles é necessário padronizar os coeficientes
de mortalidade por idade, ou seja, estimar qual
seria a mortalidade em cada estrato se todos
tivessem a mesma proporção de crianças, adul-
tos e idosos. Usou-se para isto a distribuição
de idade do conjunto da população de Porto
Alegre. A Tabela 2 e a Figura 5 comparam, após
padronização por idade, os riscos relativos e
absolutos de morrer por DAR, nos estratos
SE 2, 3 e 4 e na cidade como um todo, tendo
como referência a mortalidade mais baixa do
estrato 1.

Como vemos, o risco de morrer por DAR
é 50, 80 e 130% (ou 1,5, 1,8 e 2,3 vezes)
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mais elevado para populações residentes nas
áreas correspondentes aos estratos 2, 3 e 4,
comparadas à população residente na região
correspondente ao estrato 1. Ponderadas pelo
tamanho dos estratos, estas diferenças de ris-
co representam para o conjunto da cidade um
acréscimo de 70% no risco de morrer por
DAR atribuível a condições socioeconômicas

piores que a da população de referência, do
estrato 1. Com estas diferenças transforma-
das em número de óbitos, estimaríamos que
464 (41,4%) de uma média anual de 1117
óbitos não ocorreriam em Porto Alegre, se as
condições SE fossem uniformes na cidade e
semelhantes às do estrato 1. A proporção de
óbitos evitada chegaria a 57% no estrato 4.
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DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

A desigualdade social na mortalidade tem
sido documentada em vários momentos e dis-
tintas populações, ao longo das últimas déca-
das. No nosso meio, um trabalho que se tor-
nou referência nesta área foi o de Guimarães e
Fischmann (1986a,1986b), que descrevia a
desigualdade na mortalidade infantil (MI) entre
favelados e não favelados no município de Por-
to Alegre em 1980. A mortalidade infantil caiu
significativamente desde então. Em 1980 fo-
ram registrados 840 óbitos infantis (GUIMA-
RÃES; FISCHMANN, 1986b), contra uma
média anual de 284 óbitos no período de 2000-
2004. Em 1980 a mortalidade infantil (média)
para o município era de 36,4/1000, mas varia-
va entre 75,5/1000 na população favelada
e 25/1000 na não favelada (GUIMARÃES;
FISCHMANN, 1986a). Em 2000 a 2004, a MI
média era de 13,7/1000 e, embora as catego-
rias não correspondam, entre os 4 estratos
ela variava de 9,6/1000 no melhor estrato a

15/1000 no pior. Ou seja, embora persistam
marcadas desigualdades sociais no município,
a mortalidade infantil global já não é um indica-
dor tão sensível como no passado. Em 1980,
as doenças respiratórias foram responsáveis
por 20% da mortalidade infantil, e o risco de
morrer por gripe e pneumonia foi 6 vezes
maior nos favelados do que nos não favelados
(GUIMARÃES; FISCHMANN, 1986b). Este
pode ter sido um ano epidêmico para viroses
respiratórias, já que esta causa de morte pre-
dominou numa parte da cidade mesmo nos
meses de verão (GUIMARÃES; FISCHMANN,
1986b). Em 2000 a 2004, a mortalidade por
DAR, embora proporcionalmente menor
(8,6%), continuou sensível às más condições
de vida. A MI por DAR variou de 0,26 a 1,73/
1000 nascidos vivos entre o melhor e o pior
estrato, e em números absolutos ela variou de
menos de 1 óbito anual no estrato 1 a 15 óbi-
tos no estrato 4 (refletindo tanto o maior ris-
co como a maior frequência de menores de
um ano no pior estrato).
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Um achado interessante foi a mudança no
padrão de distribuição dos óbitos por estra-
to sócio-econômico à medida que a idade au-
menta. Nas crianças, a maior parte dos óbi-
tos ocorre nos mais pobres, resultado de uma
combinação entre maior risco de morrer e
mais crianças neste sub-grupo populacional.
Já depois dos 60 anos, apesar do risco mais
elevado nos estratos 3 e 4 comparados aos 2
e 1, a menor população de idosos remanes-
centes nos estratos menos favorecidos soci-
almente inverte a distribuição dos óbitos,
tornando-os diretamente proporcionais ao
melhor nível SE.

Recentemente, mostramos que o risco de
morrer precocemente (entre 45 a 64 anos) por
doença isquêmica do coração e doença cerebro-
vascular, nestes mesmos estratos, é respectiva-
mente 2,2 e 3 vezes maior no estrato 4 compa-
rado ao 1, com níveis intermediários e crescen-
tes nos estratos 2 e 3 comparados ao melhor
estrato (BASSANESI; AZAMBUJA; ACHUTTI,
2008a). Também documentamos a variação na
expectativa de vida ao nascer e aos 60 anos en-
tre eles. Ao nascer ela varia de 78,3 no melhor
estrato a 68,6 no pior, e aos 60 anos entre 22,9
no melhor estrato a 18 anos no pior (BASSA-
NESI; AZAMBUJA; ACHUTTI, 2008b). A con-
sistência nos riscos relativos de morrer entre os
estratos, demonstrada tanto para as DCV como
para as DAR, e especialmente a redução na ex-
pectativa de vida à medida que piora a condição
SE da população, independente das causas de
morte, demonstram que as condições sociais são
em si determinantes globais de saúde e doença.

A valorização de determinantes sociais
como causa das desigualdades na morbimorta-
lidade de populações, antiga no Brasil e em ou-
tros países da América Latina (BARATA, 1997),
tem-se expandido para o mundo nos últimos
anos, impulsionada pela criação da Comissão dos
Determinantes Sociais da Saúde, na Organiza-
ção Mundial da Saúde, em 2005 (MARMOT,

2005). Esta abordagem está em consonância
com uma nova perspectiva que vem crescen-
do na epidemiologia, que valoriza a distribuição
da vulnerabilidade nas populações, e não só a
exposição a potenciais fatores de risco ambien-
tais, na determinação dos níveis e distribuição
da ocorrência de doenças (GUIMARAES; FIS-
CHMANN, 1986; BASSANESI; AZAMBUJA;
ACHUTTI, 2008a; KRIEGER; SMITH, 2004;
AZAMBUJA; LEVINS, 2007; VICTORA, 2007;
KNAUTH, 2008). Nesta linha, outro trabalho
recentemente publicado (CHIESA; WES-
TPHAL; AKERMAN, 2008), mostrando asso-
ciação entre DAR e desigualdade social entre
estratos geográficos de São Paulo, também
propõe a utilização dos resultados como indi-
cadores de setores da cidade com necessida-
des distintas, para fins de planejamento de es-
tratégias intersetoriais de promoção da saúde.

Pretende-se analisar, a seguir, a sazonalida-
de na mortalidade por DAR nos diferentes es-
tratos, o que trará mais subsídios para o plane-
jamento de ações de saúde pública na cidade.
Mas desde já podemos afirmar que as popula-
ções mais vulneráveis e que, portanto, mere-
cem prioridade do ponto de vista da promo-
ção e proteção da saúde, em Porto Alegre, são
as residentes nos setores 3 e 4 da Figura 1.
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