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RESUMO

Um dos potenciais das estatísticas de mortalidade é subsidiar a construção de indicadores de saúde que possam ser sensíveis para captar as
transformações de uma situação de saúde e colaborar no processo de gestão e planejamento em saúde. Supomos que a proporção de óbitos por causas
mal definidas pode ser reflexo da disponibilidade e da abrangência da assistência em saúde prestada à população. Realizamos um estudo analítico de
série temporal com dados secundários sobre os óbitos de residentes no Município de Praia Grande, na Região de Saúde da Baixada Santista e no Estado
de São Paulo, ocorridos entre 1996 e 2012. O objetivo foi identificar a evolução das taxas de mortalidade por causas mal definidas na Praia Grande
após a criação do Serviço de Verificação de Óbitos regional e as possíveis causas de óbitos sem identificação antes de sua efetiva implantação. Chama a
atenção para a imagem em espelho produzida pelas mortalidades proporcionais por causas mal definidas e por doenças do aparelho circulatório: a
diminuição das primeiras no obituário municipal, aparentemente se fez à custa da elevação da participação por doenças do aparelho circulatório.

PALAVRAS-CHAVE

1-Causas de morte 2-Doenças cardiovasculares 3-Estudos de séries temporais

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/index/index/index/index
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/about
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/login
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/user/account
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/search
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/index/schedConfs/archive
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/registration
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/cfp
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/program
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/public/conferences/2/Modelo_PPT_PesquisaSUS_ReDATS.pptx
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/presentations
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/index
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/index
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/schedConf/presentations
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/paper/view/90/0

