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RESUMO 
 
 

Introdução: O estudo das causas de mortalidade numa determinada população permite 
identificar fatores de risco a que está exposta. As doenças cardiovasculares permanecem como 
a principal causa de mortalidade no mundo. Porém, outros grupos de doenças vêm ganhando 
cada vez mais importância no cenário mundial, apontando como importantes multiplicadores de 
óbitos, representadas principalmente pelas neoplasias e os óbitos por causas externas. As 
causas de óbitos refletem o ambiente ao qual a população local está exposta, portanto, 
conhecê-las é parte essencial e indispensável de prevenção em saúde pública. Relevância da 
pesquisa: Esclarecer as causas de óbitos na população geral e por gêneros masculino e 
feminino do município de Taubaté, auxiliando as autoridades de saúde pública a direcionar 
suas atenções e ações de prevenção primária e secundária. Objetivos: Identificar as principais 
causas de óbito na população geral e nos gêneros masculino e feminino no município de 
Taubaté nos anos de 2009, 2010 e 2011. Materiais e/ou métodos e procedimentos: Estudo 
ecológico, retrospectivo e exploratório, com dados de mortalidade por local de residência no 
município de Taubaté, Estado de São Paulo, extraídos do Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio do DATASUS, para os anos de 2009, 2010 e 2011. Foram considerados os 22 Capítulos 
da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 
décima versão (CID-10). Os dados foram tabulados e analisados por causas de óbito, gênero 
dos indivíduos e faixa etária. Resultados: No município de Taubaté, nos anos de 2009, 2010 e 
2011 ocorreram 5.315 óbitos de munícipes; 1.696 em 2009, 1.801 em 2010 e 1.818 em 2011. A 
taxa de mortalidade do município, em 2010, foi de 6,4/1.000 habitantes. Para os homens, a 
taxa de mortalidade em 2010 foi de 7,5/1.000 habitantes e para as mulheres, de 5,5/1.000. O 
total de óbitos correspondeu, para o mesmo período, a 14% de todos os óbitos ocorridos no 
Vale do Paraíba paulista. A principal causa de morte no período analisado foram as doenças 
do aparelho circulatório, respondendo por 29,8% de todas as causas de óbito, seguidas das 
neoplasias, doenças do aparelho respiratório e óbitos por causas externas, com 17%, 13,5% e 
8,6% de todas as causas de óbito, respectivamente. As causas de óbitos de menor 
importâncias no período foram as doenças dos olhos e anexos e envenenamentos, com 
nenhum óbito declarado. Do total de óbitos, 56% eram de indivíduos do gênero masculino. A 
faixa etária que registrou um maior número de óbitos foi a de 80 anos ou mais, e a que 
registrou o menor número foi entre 1 e 9 anos. No gênero masculino a faixa etária onde ocorreu 
o maior e menor número de óbitos, respectivamente, foi entre 70 e 79 anos e entre 1 e 9 anos. 
Já no gênero feminino, a faixa etária com maior registro de óbitos foi a de 80 anos ou mais, e a 
de menor registro também foi entre 1 e 9 anos. Conclusão: A taxa de mortalidade no município 
de Taubaté para o ano de 2010 foi de 6,4/1.000 habitantes. A taxa de mortalidade encontrada 
foi maior no gênero masculino, assim como também o número de óbitos pelas três principais 
causas de mortalidade. A principal causa de óbito dos munícipes de Taubaté, durante o 
período analisado, foram as doenças dos aparelhos circulatório, fato concordante com a 
literatura. O estudo permitiu identificar o grande predomínio masculino nos óbitos por causas 
externas e também pelas doenças do aparelho digestório. As mulheres predominaram nos 
óbitos por doenças endócrinas, doenças do sistema nervoso e doenças do sistema 
geniturinário.  


