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PADRÃO DE MORTALIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, RS (1980-1995). Rovane B. 
Schwengber. Juvenal D. da Costa. Maria Teresa A. Olinto. (Padrão de Morbi-Mortalidade na população residente no 
município de São Leopoldo, RS, Curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos - UNISINOS) 

Introdução: Conhecer as condições de saúde de uma população, isto é, como adoece e morre, pode servir como instrumento de 
denúncia e alerta sobre as condições de vida e de assistência da mesma. Reconhecendo a importância da caracterização do perfil 
epidemiológico de uma população, este trabalho tem como principal objetivo descrever o padrão de mortalidade da população 
residente na cidade de São Leopoldo, RS, durante as duas últimas décadas. Metodologia: Foram utilizados dados secundários. A 
mortalidade foi obtida através do SIM/DATASUS, sendo as causas de óbito classificadas de acordo com a 9º Revisão do CID. Os 
dados sócio-econômicos e demográficos foram obtidos através do fontes do IBGE, FEE e PNUD. O perfil de mortalidade foi 
apresentado para três anos selecionados - 1980, 1991 e 1995 e divididos em cinco faixas etárias (< de 1 ano; de 1 a 4 anos; de 5 a 
9 anos; de 10 a 19 anos e > 20 anos). Resultados: Houve uma queda na mortalidade infantil de 24% de 1980 para 1991. A maior 
causa de morte em crianças menores de 1 ano foi dentro do capítulo de Doenças Perinatais para os três períodos. Acima desta 
faixa etária, até os 10 anos de idade, a mortalidade foi diminuta e suas causas foram irregulares. Entre os adolescente, a principal 
causa de morte foi devido a Causas Externas. Os meninos apresentaram maior mortalidade que as meninas. Chama atenção que, 
em 1980 a principal causa de morte entre os adolescentes era afogamento e, a partir de 1991 passou a ser devido a armas de fogo 
ou explosivos. Esta persiste sendo a principal causa de morte masculina até os 39 anos. Nos homens de 40 a 59 anos, as principais 
causas de morte são Doenças do Aparelho Circulatório, Causas Externas e Neoplasmas. A partir dos 60 anos de idade, as 
principais causas foram Doenças do Aparelho Circulatório, Neoplasmas e Doenças do Aparelho Respiratório. Para os três 
períodos estudados, as mulheres maiores de 20 anos apresentaram como principal causa de morte as Doenças do Aparelho 
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Circulatório. A partir dos resultados desse trabalho espera-se disponibilizar informações de saúde de âmbito municipal que 
possam oferecer subsídios ao planejamento e ações de saúde em São Leopoldo – fundamentais no processo de municipalização. 
 




