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Resumo 

Objetivo. Descrever o perfil e analisar as tendências da mortalidade de jovens (de 15 a 

29 anos de idade) em Alagoas no período de 2008 a 2018.  Métodos. Trata-se de um 

estudo de série temporal baseado em dados extraídos do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Para compor os dados, para cálculos das 

taxas de mortalidade, foram selecionados os óbitos referentes a ambos os sexos em 

idade de 15 a 29 anos que tiveram como causa mortis segundo códigos da 10ª Revisão 

da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10). Para análise de tendências utilizou-se o qui-quadrado. O estudo foi 

realizado com dados secundários obtidos de bases nacionais, de acesso público 

disponibilizado no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Resultados. As causas externas foram as mais prevalentes, somando um 

total de 16.739 óbitos (76,1%), o sexo masculino representou 85,13% do total, a 

cor/raça mais atingida foi parda com 82,03% e a faixa etária mais acometida foi dos 20 

aos 29 anos com uma soma de ambos os sexos de 14,921. Qui-quadrado de tendências: 

61,54 p<0,001. Conclusão.  Os grupos mais vulneráveis à mortalidade na juventude são 

homens, pardos e com baixa escolaridade. Observou-se, também, uma redução no 

número absoluto de óbitos. Apesar de alta, existe uma tendência de redução no número 

de óbito nesta faixa etária em Alagoas. 

Palavras-chave: Mortalidade juvenil, taxa de mortalidade, estudo de tendências, causas 

de morte. 

Abstract 

Objective. Describe the profile and analyze trends in youth mortality (aged 15 to 29 

years) in Alagoas from 2008 to 2018. Methods. This is a time series study based on 



 
 

data extracted from the Ministry of Health's Mortality Information System (SIM). To 

compose the data, for calculating mortality rates, deaths for both sexes were selected in 

age from 15 to 29 years old who had a cause of death according to codes of the 10th 

Revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD-10). For trend analysis, chi-square was used. The study was carried out 

with secondary data obtained from national databases, publicly available from the 

Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS). Results. External 

causes were the most prevalent, totaling 16,739 deaths (76.1%), males represented 

85.13% of the total, the color / race most affected was brown with 82.03% and the most 

affected was from 20 to 29 years old with a sum of both sexes of 14,921. Trend chi-

square: 61.54 p <0.001. Conclusion. The groups most vulnerable to youth mortality are 

men, mixed race and with low education. There was also a reduction in the absolute 

number of deaths. Despite being high, there is a tendency to reduce the number of 

deaths in this age group in Alagoas. 

Keywords: Juvenile mortality, mortality rate, study of trends, causes of death. 

Resumen  

Objetivo. Describir el perfil y analizar las tendencias de la mortalidad juvenil (de 15 a 

29 años) en Alagoas de 2008 a 2018. Métodos. Se trata de un estudio de series de 

tiempo basado en datos extraídos del Sistema de Información de Mortalidad (SIM) del 

Ministerio de Salud. Para componer los datos, para el cálculo de las tasas de mortalidad, 

se seleccionaron las defunciones de ambos sexos en edad de 15 a 29 años que tuvo una 

causa de muerte según los códigos de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE-10). Para el 

análisis de tendencias, se utilizó chi-cuadrado. El estudio se realizó con datos 



 
 

secundarios obtenidos de bases de datos nacionales, disponibles públicamente en el 

Departamento de Informática del Sistema Único de Salud (DATASUS). Resultados. 

Las causas externas fueron las más prevalentes, totalizando 16.739 defunciones 

(76,1%), los hombres representaron el 85,13% del total, el color / raza más afectado fue 

el moreno con 82,03% y el más afectado el afectado fue de 20 a 29 años con una suma 

de ambos sexos de 14.921. Tendencia chi-cuadrado: 61,54 p <0,001. Conclusión. Los 

grupos más vulnerables a la mortalidad juvenil son los hombres, mestizos y con bajo 

nivel educativo. También hubo una reducción en el número absoluto de muertes. A 

pesar de ser alto, existe una tendencia a reducir el número de muertes en este grupo de 

edad en Alagoas. 

Palabras-clave: Mortalidad juvenil, tasa de mortalidad, estudio de tendencias, causas de 

muerte. 
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Introdução 

Em 2010, a palavra juventude foi agregada à Constituição Federal Brasileira 

pela primeira vez. Depois, em 2013, houve a criação do Estatuto da Juventude, o qual 

representou um importante avanço na garantia do direito às pessoas entre 15 e 29 anos.  

O Estatuto permitiu que os direitos já previstos em lei - educação, trabalho, saúde e 

cultura – fossem aprofundados para atender às necessidades específicas dos jovens, 

respeitando as suas trajetórias e a diversidade. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2019), existem aproximadamente 905 mil jovens em Alagoas, 

cerca de 27% de sua população em 2018. 

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2019, a 

maior causa de morte entre os jovens é por acidentes de trânsito, seguida de suicídio e 

violência. No Brasil, a violência interpessoal é a principal razão pela qual os jovens 

perdem a vida precocemente. 

Este trabalho visa descrever o perfil e analisar as tendências da mortalidade de 

jovens (de 15 a 29 anos de idade) em Alagoas no período de 2008 a 2018. Justifica-se a 

realização das investigações sobre a mortalidade dos jovens, uma vez que com a 

aprovação do Estatuto da Juventude, ficou estabelecida a necessidade de gestão da 

informação e a produção do conhecimento acerca da juventude. 

 

Método 

Trata-se de um estudo de série temporal baseado em dados extraídos do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Para compor os 

dados, para cálculos das taxas de mortalidade, foram selecionados os óbitos referentes a 

ambos os sexos em idade de 15 a 29 anos que tiveram como causa mortis segundo 
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códigos da 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10): doenças infecciosas e parasitárias (A00-

B99); neoplasias (C00-D48); doenças do aparelho circulatório (I00-I99); causas 

externas (V01-Y98); causas mal definidas; e demais capítulos. Ainda, para mulheres, 

considerou-se o grupo de causas relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério (O00-

O99). Também foi analisado o grau de escolaridade e cor/raça. 

A mortalidade em ambos os sexos foi definida como variável primária; enquanto 

a causa de mortalidade e a faixa etária, variáveis secundárias. 

O estudo foi realizado com dados secundários obtidos de bases nacionais, de 

acesso público disponibilizado no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS), preservando a identidade dos indivíduos, respeitando os princípios 

da ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Resultados 

A partir dos dados coletados, foi observado um total de 21.470 óbitos de jovens 

de 15 a 29 anos no período de 2008 a 2018 no estado de Alagoas. Desses, 18.279 foram 

jovens do sexo masculino (85,13%), 3.187 do sexo feminino (14,84%) e 04 óbitos não 

tiveram sexo definido (0,01%) (Gráfico 01). Em ambos os sexos a faixa etária com 

maior número de óbitos foi entre 20 e 29 anos; no sexo masculino, houve um total de 

12.692, enquanto foram 2.226 para o sexo feminino. Deste, 183 (0,85%) foram óbitos 

no período de gravidez, parto e puerpério (Tabela 01). 

 

Gráfico 01. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por sexo. 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

Tabela 01. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por gravidez, parto e 

puerpério. 

Capítulo CID-10: XV – Gravidez, parto e puerpério Óbitos (%) 

Outras afecções obstétricas NCOP 49    (26,77) 

Complicações relacionadas predom com o puerpério 47    (25,68) 

Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp 29    (15,84) 

Complicações do trabalho de parto e do parto 28    (15,30) 

Gravidez que termina em aborto 14    (7,65) 

Outros transtornos maternos relac predom gravidez 12    (6,55) 

Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part 04    (2,18) 

TOTAL 183 

*NCOP: Não Classificado em Outra Parte. 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

Entre esses, de acordo com os capítulos do CID-10, destacam-se como causas de 

mortalidade dos jovens (Tabela 02): doenças infecciosas e parasitárias com 606 (2,8%); 

neoplasias com 666 (3,1%) (Tabela 03); doenças do aparelho circulatório com 890 

(4,1%) (Tabela 04); causas externas com 16.739 (77,9%) (Tabela 05). Destacam-se 
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ainda dentro de causas externas: 12.754 (76,1%) óbitos por agressão, 2.718 (16,2%) 

acidentes de transporte, 438 (2,6%) por lesão autoprovocada (Tabela 06). 

 

Tabela 02. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por causa de morte. 

 

Causas de morte Óbitos    (%) 

Causas externas de morbidade e mortalidade  16.739    (77,96)  

Doenças do aparelho circulatório 890        (4,14) 

Neoplasias (tumores)  666        (3,1) 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias  606        (2,82) 

Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat  501        (2,33) 

Doenças do aparelho respiratório  444        (2,06) 

Doenças do aparelho digestivo  377        (1,75) 

Doenças do sistema nervoso  318        (1,48) 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  248        (1,15) 

Gravidez, parto e puerpério 183        (0,85) 

Doenças do aparelho geniturinário 143        (0,66) 

Transtornos mentais e comportamentais  95          (0,44) 

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár  90          (0,41) 

Malf cong deformid e anomalias cromossômicas  75          (0,34) 

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo  61          (0,28) 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo  28          (0,13) 

Doenças do ouvido e da apófise mastoide 03          (0,01) 

Algumas afec originadas no período perinatal  02          (0,009) 

Doenças do olho e anexos  01          (0,004) 

TOTAL 21.470 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

Entre as neoplasias encontradas no capítulo II do CID-10, merecem destaque 

como causa de óbito na faixa etária analisada: a neoplasia maligna do tecido linfático e 

hematopoetico, correspondendo a 177 óbitos, e as neoplasias malignas dos órgãos 

digestivos, com 76 óbitos. As demais causas neoplásicas estão descritas na Tabela 03. 
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Tabela 03. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por neoplasias. 

  

Capítulo II – Neoplasias Óbitos    (%) 

Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato 177        (26,57) 

Neoplasias malignas dos órgãos digestivos 76          (11,41) 

Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce 72          (10,81) 

Neopl malig local mal def, secund e local n espe 64          (9,60) 

Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini 61          (9,15) 

Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare 48          (7,20) 

Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato 41          (6,15) 

Neopl de comportamento incerto ou desconhecido 35          (5,25) 

Neopl malig do tecido mesotelial e tecidos mol 25          (3,75) 

Neoplasias malig do lábio, cavidade oral e far 15          (2,25) 

Neoplasias malignas da mama 13          (1,95) 

Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr 09          (1,35) 

Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul 08          (1,20) 

Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p 07          (1,05) 

Neoplasias [tumores] benignas(os) 07          (1,05) 

Neoplasias malignas do trato urinário 05          (0,75) 

Neoplasias [tumores] in situ 02          (0,30) 

Neopl malig local múltiplas independentes (prim) 01          (0,15) 

TOTAL 666 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade.  

 

O capítulo IX do CID-10 corresponde às doenças do aparelho circulatório 

(Tabela 04), as quais foram responsáveis por 890 óbitos no período analisado. Dessas, 

outras formas de doença do coração foram responsáveis por 359 óbitos, além dos 136 

causados por doenças isquêmicas do coração. 

 

 

Tabela 04. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por doenças do aparelho 

circulatório. 

 

Capítulo CID-10: IX – Doenças do aparelho circulatório Óbitos     (%) 

Outras formas de doença do coração  359        (40,33) 

Doenças isquêmicas do coração 136        (15,28) 

Doenças cerebrovasculares 132        (14,83) 

Doenças hipertensivas 77          (8,65) 
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Doenças reumáticas crônicas do coração  75      (8,42) 

Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar 56      (6,29) 

Doenças das artérias, das arteríolas e capilares  27      (3,03) 

Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP 19      (2,13) 

Febre reumática aguda 09      (1,01) 

TOTAL  890 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade.  

 

 

Tabela 05. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por causas externas de 

morbidade e mortalidade. 

Capítulo CID-10: XX – Causas externas de morbidade e mortalidade Óbitos    (%) 

Agressões 12.754   (76,19) 

Acidentes  3.478     (20,7) 

Lesões autoprovocadas intencionalmente   438        (2,61) 

Eventos (fatos) cuja a intenção é indeterminada 46          (0,27) 

Complicações de assistência médica e cirúrgica 13          (0,07) 

Sequelas de causas externas de morbidade e mortalidade 07          (0,04) 

Intervenções legais e operações de guerra 03          (0,01) 

TOTAL 16.739 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade.  

 

Tabela 06. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018 por causas externas de 

morbidade e mortalidade, grupo lesão autoprovocada intencionalmente.  

Lesão autoprovocada intencionalmente Óbitos      (%) 

Lesao autoprov intenc enforc estrang sufoc 304         (69,24) 

Auto-int intenc out drog med subst biolog NE 43           (9,79) 

Auto-intox intenc a pesticidas 39           (8,88) 

Lesao autopr intenc disp outr arma fogo e NE 16           (3,64) 

Lesao autoprov intenc precip lugar elevado 14           (3,18) 

Auto-int intenc outr prod quim subst noc NE 04           (0,91) 

Lesao autoprov intenc obj cortante penetr 04           (0,91) 

Lesao autoprov intenc p/afogamento submersão 03           (0,68) 

 Auto-int int a-conv sed hip a-park psic NCOP  02           (0,45) 

Auto-intox intenc narcot psicodislept NCOP  02           (0,45) 

Lesao autoprov intenc fumaca fogo e chamas 02           (0,45) 

Lesao autoprov intenc p/meios NE 02           (0,45) 

Les autoprov int disp arm fog maior calibre 01           (0,22) 

Lesao autoprov intenc p/disp explosivos  01           (0,22) 
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Lesao autoprov intenc impacto veic a motor 01          (0,22) 

TOTAL 439 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade.  

 

Nos anos analisados, em valores absolutos, o maior número de óbitos na faixa 

etária avaliada foi em 2011, com um total de 2.175. Em contrapartida, o ano de 2018 

apresentou o menor número de óbitos 1.538 (Gráfico 02). Ao avaliar a mortalidade 

proporcional, que calcula o número de óbitos por idade dividido pelo total de óbitos 

absolutos multiplicado por 100, o ano que teve um maior valor foi 2011 

(correspondendo a 0,24%), enquanto 2018 obteve o menor valor em porcentagem 

(0,17%). (Tabela 07). 

 

Gráfico 02. Total de mortes referentes aos anos 2008-2018. 

 

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 
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Analisou-se o grau de escolaridade dos óbitos dos jovens no período de 2008 a 

2018. No entanto, 15.909 (74,09%) não tiveram seu grau de escolaridade registrado, 

4.228 (19,69%) estudaram menos que 08 anos e 1.133 (6,2%) estudaram mais que 08 

anos. (Gráfico 03). 

 

 

Gráfico 04. Óbitos por grau de escolaridade de 2008-2018 na faixa etária dos 

15 aos 29 anos. 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

 Na análise de cor/raça, 17.612 (82,03%) foram pardos, 2.035 (9,47%) ignorados, 

1.139 (5,30%) brancos, 410 (1,9%) pretos, 35 (0,16%) amarelos e 29 (0,13%) 

indígenas. (Gráfico 04). 
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Gráfico 04. Óbitos por cor/raça de 2008-2018 na faixa etária dos 15 aos 29 anos. 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

Os óbitos de 15 a 29 anos representam de 0,17% a 0,24% do total de óbitos de Alagoas. 

(Tabela 07).  
 

 

Tabela 07. Mortalidade proporcional no estado de Alagoas na faixa etária dos 15 aos 29 

anos por ano.   

 

 Estimativa de jovens de 15 

a 29 anos  

Óbitos na faixa etária de 

15 a 29 anos 

Mortalidade 

proporcional (%) 

2008 887.830 1.959 0,22% 

2009 887.431 1.891 0,21% 

2010 887.031 2.129 0,24% 

2011 889.602 2.175 0,24% 

2012 893.252 2.007 0,22% 

2013 897.332 2.133 0,23% 

2014 900.965 2.093 0,23% 
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2015 903.242 1.798 0,19% 

2016 904.385 1.904 0,21% 

2017 904.994 1.843 0,20% 

2018 904.382 1.538 0,17% 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

 

Discussão 

          Zanatta e Motta (2015, p. 480) apontam o jovem como um ser em uma etapa do 

desenvolvimento humano repleta de transformações biológicas, de construção social, 

intelectual, psíquica e busca da autonomia. Esse processo de transformação reflete a 

vulnerabilidade a qual os jovens se encontram e, essa realidade pode ser observada a 

partir dos dados disponíveis no DATASUS, os quais constataram um total de 21.470 

óbitos de jovens entre 15 e 29 anos no período de 2008 e 2018 no estado de Alagoas. 

Desse total, cerca de 77% é por causas externas tendo como principal agressões. Nesse 

contexto, Nascimento (2017, p. 473) afirma ser não igualitário o fenômeno da violência 

no Brasil, uma vez que as vítimas de homicídio majoritariamente são homens, jovens, 

pobres e negros. 

          Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2019), 80% das mais 

de 200 mil mortes em um ano de jovens ocorrem entre homens. “Foi observado 

crescimento na mortalidade entre homens jovens residentes nas regiões Nordeste e Sul, 

assim como na população jovem total do Norte e Nordeste.” (NEVES e GARCIA, 

2015, p. 601). Esse perfil permanece em Alagoas quando cerca de 85% dos óbitos entre 

os anos de 2008 e 2018 foram de jovens do sexo masculino (SIM). Ainda, de acordo 
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com dados do DATASUS, a faixa etária com maior número de óbitos está entre 20 e 29 

anos. Dessa forma, a promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da 

não discriminação assegurada pelo Art. 2º da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 

(Brasil, 2013) não mostrou efetividade. 

          O estudo realizado por Zanatta e Motta (2015, p. 470) indagou aos jovens sobre 

os tipos de violência que conheciam e a principal resposta para esse questionamento 

foram as violências de natureza física e psicológica. Ainda com base nesse estudo, ao 

serem questionados acerca do local em que percebiam a ocorrência desses tipos de 

violência, foram citados os espaços de lazer, o meio familiar, a escola e o trabalho. Essa 

realidade vai de encontro ao Art. 37 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 (Brasil, 

2013), a qual garante a todos os jovens o direito de viver em um ambiente seguro, sem 

violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, assegurando igualdade de 

oportunidades para o seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social. 

          Ao comparar a evolução dos dados disponibilizados nesse artigo acerca da 

mortalidade entre os jovens, observou-se que o maior número de óbitos em Alagoas foi 

no ano de 2011, enquanto o menor ocorreu em 2018. Em valores absolutos, houve uma 

diferença de 637 óbitos entre o ano do máximo e do mínimo. Se por um lado os jovens 

do sexo masculino correspondem a maioria dos casos de mortalidade, as mulheres 

jovens também apresentam dados significativos, isso porque causas evitáveis ainda são 

recorrentes como fator para mortalidade. Essa realidade pode ser exemplificada por 

Neves e Garcia (2015, p. 600) quando 5,9% do total de óbitos entre mulheres no ano de 

2012 foi decorrente de complicações na gravidez, no parto e no puerpério, 

correspondendo a um em cada 20 óbitos desse grupo. Ainda segundo esses autores, a 

frequência de óbitos foi maior naquelas com 25 a 29 anos de idade e escolaridade 
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inferior a oito anos de estudos. Mais uma vez, outro direito garantido pelo Art. 20 da 

Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 (Brasil, 2013), o qual reconhece o impacto da 

gravidez planejada ou não, sob os aspectos médico, psicológico, social e econômico, 

não é totalmente efetivado. 

          Outra situação que merece destaque são as lesões autoprovocadas 

intencionalmente, as quais podem ser motivadas por ideação suicida. Dessa forma, “as 

taxas de suicídio também continuam aumentando em toda a região. Enquanto mais 

mulheres jovens tentam suicídio, mais homens jovens morrem por essa causa” (OPAS, 

2019). No contexto alagoano, entre os anos de 2008 e 2018, houve um total de 439 

casos de lesões autoprovocadas intencionalmente, das quais 304 correspondem a 

enforcamento, estrangulamento e sufocamento. Nesse sentido, “a ideação suicida e 

tentativas de suicídio” devem ser levadas em consideração, pois merecem uma atenção 

e cuidado redobrados das redes de apoio, social e familiar que estão ao seu redor de 

modo que haja um fortalecimento e equilíbrio dos vínculos para que tenham uma vida 

social mais adequada dando-lhes uma qualidade de vida melhor.” (LIMA; FRANÇA; 

BENTO, 2018, p. 162). 

          A partir da comparação dos dados americanos com os alagoanos, tornou-se 

evidente que o padrão de mortalidade entre os jovens é uma constante entre essas 

realidades.  Entre as principais causas, a violência obteve os valores mais expressivos 

explicitando a importância de conhecer a vulnerabilidade do grupo estudado, buscando 

manter a integridade do jovem alagoano. Para a perspectiva da saúde, apesar do Estatuto 

da Juventude oferecer garantias, os dados abordados nesse trabalho demonstraram que a 

efetivação não ocorre por completo e de forma universal. Nesse sentido, a partir dos 

resultados obtidos, foi evidenciado que existem grupos mais vulneráveis à mortalidade 



16 
 

ainda na juventude, como: homens, pardos e com escolaridade inferior a oito anos. 

Assim, essa realidade desperta para a importância da epidemiologia como um guia de 

identificação no desenvolvimento de abordagens no sistema de saúde capazes de 

corresponderem às necessidades dos jovens. 
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