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Resumo

A violência e os acidentes, conhecidos como causas externas, representam um 

novo cenário dos problemas de saúde no Brasil e no mundo. Este trabalho objetiva analisar e 

comparar o perfil da mortalidade por causas violentas entre os municípios de Arapiraca (AL) e 

Mossoró (RN), no período de 1999 a 2008. Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo 

série história, utilizando os relatórios de mortalidade, com base nos óbitos por causas externas 

disponibilizados pelo DATASUS/MS. As análises estatísticas foram realizadas com o programa 

TABWIN do Ministério da Saúde; as tabelas e os gráficos foram elaboradas no Microsoft Office 

Excel. No período, o número de óbitos por causas externas foi de 3.589, dos quais 1.896 

em Arapiraca (AL) e 1.693 em Mossoró (RN). A proporção dos óbitos por acidentes de transporte 

dentre os demais óbitos sempre alcançou patamares um pouco maiores no município de Mossoró 

que em Arapiraca, que apresentou uma média de 37%, ao passo em que, no segundo, de 35%. 

Com relação à violência, com exceção de 1999, em todos os anos, as agressões apareceram 

em primeiro lugar nas causas de óbitos. Neste sentido, este estudo é de grande importância
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para a vigilância epidemiológica dos municípios, tendo em vista a magnitude, gravidade e 

transcendência do problema abordado.

Palavras-Chave: Violência. Epidemiologia. Causas externas. Sociedade. 

MORTALITY FROM EXTERNAL CAUSES IN THE MUNICIPALITIES OF ARAPIRACA (AL) AND 

MOSSORÓ (RN) CITIES (1999-2008)

Abstract

Violence and accidents, known as external causes represent a new vision of health 

problems in Brazil and worldwide. This paper aims to analyze and compare the profile of violent 

deaths among the municipalities of Mossoró (RN) and Arapiraca (AL), from 1999 to 2008. 

An epidemiological study of history type was conducted using the reports of mortality from 

external causes of deaths provided by DATASUS/MS. Statistical analysis was performed with 

the program TABWIN by the Ministry of Health, and Microsoft Office Excel was used for the 

tables and charts. During that period, the number of deaths from external causes was 3,589, of 

which 1,896 in Arapiraca (AL) and 1,693 in Mossoró (RN). The proportion of deaths from traffic 

accidents among other deaths reached slightly higher levels in Mossoró than in Arapiraca, which 

was on average 37% while in Mossoró that percentage was 35%. In regard to violence, with the 

exception of the year 1999, aggressions appeared every year as the first cause among deaths. In 

this sense, this study is of great importance for epidemiological surveillance of the municipalities, 

in the view of the magnitude, gravity and significance of the addressed problem. 
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LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARAPIRACA (AL) 

Y MOSSORO (RN) – 1999-2008

Resumen

 La violencia y los accidentes, conocidos como causas externas, representan 

una nueva visión de los problemas de salud en Brasil y en el mundo. En este trabajo pretende 

analizar y comparar el perfil de la mortalidad por causas violentas entre los municipios de 

Arapiraca (AL) y Mossoró (RN), entre 1999 a 2008. Se realizó un estudio epidemiológico de 

tipo serie histórica, utilizando los informes de la mortalidad por causas externas de muertes, 
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basados en los óbitos disponibles en el DATASUS/MS. El análisis estadístico se realizó con el 

programa TABWIN del Ministerio de la Salud, y del Microsoft Office Excel para tablas y gráficos. 

Durante el período, el número de muertes por causas externas fue de 3.589, de los cuales 1.896 

registrados en Arapiraca (AL) y 1.693 en Mossoró (RN). La proporción de muertes por accidentes 

de tráfico, entre otras muertes, siempre llegó a niveles un poco mayores en el municipio de 

Mossoró que en Arapiraca, el primero, alcanzando un promedio de 37%, mientras que en el 

segundo alcanzó un 35%. Con respecto a la violencia, a excepción de 1999, durante todos 

los años, las agresiones aparecieron en primer lugar como causas de muerte. En este sentido, 

este estudio es de gran importancia para la vigilancia epidemiológica de los municipios, habida 

cuenta la magnitud, gravedad e importancia del problema tratado.

Palabras-Clave: Violencia. Epidemiología. Causas externas. Sociedad.

INTRODUÇÃO 

A violência e os acidentes, conhecidos como causas externas, juntamente 

com as doenças crônicas e degenerativas representam, na atualidade, um novo cenário 

dos problemas de saúde no Brasil e no mundo. As causas externas entraram nesse 

panorama como principal causa de mortes nas faixas etárias jovens, com um aumento 

crescente de demanda aos serviços de saúde nas últimas décadas. Não obstante o caráter 

de acidentalidade imputado às causas externas, estas são classificadas como evitáveis e, se 

assim assumidas, tornam-se passíveis de intervenções capazes de promover a diminuição da 

ocorrência, bem como das consequências delas advindas.1,2  

As repercussões, os danos, as lesões e as mortes causadas por acidentes e 

violência significam altos custos sociais e causam elevados prejuízos econômicos, em virtude 

dos dias de ausência no trabalho, pelos danos mentais e emocionais incalculáveis que 

provocam nas vítimas e em suas famílias e pelos anos de produtividade ou de vida perdidos.3,4  

Nesse sentido, o conhecimento das causas externas é útil para dimensionar a sua 

magnitude como problema de saúde pública, refletir aspectos culturais e de desenvolvimento 

socioeconômico, compreender e enfrentar a violência, orientar as atividades de prevenção 

buscando a superação dos obstáculos e elaborando estratégias de enfrentamento, devendo 

envolver diversas áreas objetivando a intersetorialidade, relacionando saúde, condições, 

situações e estilo de vida.5

Dentre os fatores responsáveis pelas mortes violentas, as disparidades 

econômicas verificadas entre países, regiões e grupos populacionais destacam-se. Com isso, a 
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redução da mortalidade representa desafio tanto para países desenvolvidos quanto para países 

em desenvolvimento, a julgar pelo panorama mundial, que apresentava países como a Rússia 

com altas taxas de mortalidade por causas externas. Nos Estados Unidos eram verificados 

mais anos potenciais de vida perdidos por causas violentas que todas as demais causas, como 

câncer, doenças cardiovasculares, principalmente entre as pessoas do sexo masculino.4 Estudo 

realizado em países da América, no período entre 1971 e 1991, apontava o Brasil como o 

país com maior tendência de crescimento das taxas de mortalidade por causas externas, com 

destaque para os homicídios e acidentes de trânsito.5

No Brasil, desde 1990, a taxa de mortalidade por causas externas aumentou em 

todas as regiões, exceto o Sudeste, evidenciando acentuada e generalizada sobremortalidade 

masculina. A razão entre as taxas para homens e mulheres variou de 4,8 vezes, na região 

Sul, a 6,1 vezes, na região Nordeste. No caso dos homicídios, a razão chegou a 13 vezes nas 

regiões Nordeste e Sudeste. Os homicídios ocuparam, em 2004, o primeiro lugar nas regiões 

Norte, Nordeste e Sudeste, enquanto no Sul predominaram os acidentes de transporte. Na 

região Centro-Oeste, o peso das duas causas foi equivalente. Na análise da distribuição das 

causas por regiões e estados deve-se levar em conta aquelas de intenção indeterminada, que 

corresponderam a 9,1% de todos os óbitos por causas externas no país em 2004.5-7

O número de óbitos por causas externas na região Nordeste vinha ocupando 

o segundo lugar entre as regiões brasileiras e, em 2006, apresentava uma taxa específica de 

65,6/100.000 habitantes. Dos 33.884 óbitos por causas externas, 14.412 foram por agressões, 

significando 42,5%, e alcançando o primeiro lugar; logo em seguida apareceram os acidentes 

de transportes com 8.739, representando 25,8% do total de óbitos.8

Dessa forma, considerando a similaridade de características econômicas, 

populacionais, culturais, territoriais e de saúde, a escassa disponibilidade de dados e o fato de 

que essas mortes constituem uma perda desnecessária de vidas, este trabalho objetiva analisar 

e comparar o perfil da mortalidade por causas violentas entre os municípios de Arapiraca (AL) 

e Mossoró (RN), entre 1999 e 2008. 

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa teve como base um estudo epidemiológico do tipo série histórica, 

realizado nos municípios de Arapiraca (AL) e Mossoró (RN), no período de 1999 a 2008. 

Os óbitos que foram incluídos no estudo levaram em conta a 10ª revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID10), todas compreendidas na rubrica das Causas Externas de 

Morbidade e Mortalidade, do Capítulo XX, com os códigos: Acidentes de trânsito – V01-V99; 
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Homicídios – X85-Y09; Lesões autoprovocadas a voluntariamente – X60-X84; Outras causas 

externas de lesões acidentais – W00-X59; e Evento cuja intenção é indeterminada – Y10-Y34.

Arapiraca, situada no centro do estado, na região Agreste, é considerada 

a segunda maior cidade do estado de Alagoas, distante a 137 km da capital, Maceió. Sua 

localização geográfica privilegiada interliga as demais regiões geoeconômicas do estado 

e caracteriza-se como polo de abastecimento agropecuário, comercial, industrial e de 

serviços, atendendo às necessidades regionais, minimizando as distâncias entre os centros de 

abastecimentos e potencializando o desenvolvimento da região. Possui uma população de 

210.526 habitantes, sendo 100.776 do sexo masculino e 109.750 do sexo feminino. 

O município de Mossoró está localizado na região Oeste do Rio Grande 

do Norte, distante 275 km da cidade de Natal, capital do estado. Tem uma população 

de 244.287 habitantes, sendo 117.272 do sexo masculino e 127.015 do sexo feminino. 

Localiza-se entre Natal e Fortaleza e, atualmente, vive um intenso desenvolvimento 

econômico e de infraestrutura, sendo considerada uma das principais cidades do interior 

nordestino. A produção de petróleo, sal marinho e fruticultura irrigada são as suas principais 

atividades econômicas.

Os instrumentos utilizados foram os relatórios de mortalidade, obtidos com base 

nos óbitos por causas externas disponibilizados no site do DATASUS do Ministério da Saúde 

(MS). As variáveis selecionadas foram o coeficiente de mortalidade, o sexo e a faixa etária, 

consideradas em epidemiologia como fundamentais neste tipo de abordagem.

Os bancos de dados foram constituídos pelos dados de óbitos por causas 

externas nos municípios de Arapiraca (AL) e Mossoró (RN), entre 1999 e 2008, coletados por 

meio do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), disponibilizados no sítio do DATASUS. 

Os dados populacionais para o cálculo dos coeficientes foram consultados no sítio do 

DATASUS, utilizando as projeções intercensitárias, segundo sexo e faixa etária, para os anos 

determinados para o estudo.

As análises estatísticas dos dados foram realizadas com o auxílio do programa 

TABWIN do Ministério da Saúde, e do Microsoft Office Excel, para as tabelas e gráficos. O 

método estatístico utilizado no estudo do tipo descritivo foi realizado mediante distribuição 

de frequências absoluta e relativa, para variáveis categóricas e médias, e desvio-padrão para 

variáveis quantitativas.

Os dados utilizados da pesquisa eram secundários, não havendo, portanto, 

necessidade de submissão ao Comitê de Ética.
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RESULTADOS

No período do estudo, o número de óbitos por causas externas foi de 3.589, dos 

quais 1.896 em Arapiraca (AL) e 1.693 em Mossoró (RN). No Gráfico 1 são apresentados os 

coeficientes de mortalidade específica por causas externas ao longo do período estudado. Em 

1999, em Arapiraca e Mossoró, eram de 83,8/100.000 e 69,8/100.000, passando para 115,6 

e 101,3 em 2008, respectivamente. Observa-se que o município de Arapiraca apresentou 

coeficiente de mortalidade específica por causas externas acima da média nacional e do 

Nordeste, em todos os anos analisados, ao contrário do que se verificou em Mossoró, que 

sempre teve coeficientes mais baixos, equiparando-se à média nacional, com elevação 

registrada nos últimos três anos, numa curva inversa à situação do Brasil, que se manteve em 

estabilidade no mesmo período. 
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Gráfico 1. Coeficiente de mortalidade específica por causas externas – Arapiraca (AL), 
Mossoró (RN) e Região Nordeste – 1999-2008

Os Gráficos 2 e 3 mostram a proporção de óbitos por causas externas segundo 

cada grupo CID 10, em Arapiraca e Mossoró. A proporção dos óbitos por acidentes de 

transporte dentre os demais óbitos sempre alcançou patamares um pouco maiores no 

município de Mossoró, que apresentou uma média de 37%, ao passo em que, em Arapiraca, 

foi de 35%. Dentre os acidentes de transporte, o destaque em Arapiraca foi para os acidentes 

com pedestres em 1999, com 41%, passando em 2008 para os acidentes por motocicletas 

com 37,2%. Já em Mossoró, os acidentes envolvendo automóveis foram maioria nos anos de 

1999, com 30,3%, e 2008 com 38,4%. Deve-se chamar atenção para os acidentes codificados 

como outros acidentes de transporte terrestres, que, em Arapiraca, apresentou percentuais 

médios em torno de 32%, ao tempo que, em Mossoró, essa média foi de 11%, demonstrando 

melhor qualidade da codificação e da informação disponibilizada. 



140

0

10

20

30

40

50

70

1999 2000 20082001

Acidentes de Transporte

Outras Causas Externas

Lesões Autoprovocadas

Agressões

60

2002 2003 2004 2006 20072005

Gráfico 2. Proporção de óbitos por causas externas segundo grande grupo CID10 – 
Município de Arapiraca (AL) – 1999-2008
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Gráfico 3. Proporção de óbitos por causas externas segundo grande grupo CID10 –                  
Município de Mossoró (RN) – 1999-2008

No que diz respeito à violência, com exceção de 1999, em todos os anos, as 

agressões apareceram em primeiro lugar nas causas de óbitos, com tendência crescente no 

município de Arapiraca, passando a representar mais de 50% dos óbitos a partir do ano de 

2005, fato que não se verificou em Mossoró, que apresentou percentuais menores que os 

registrados nos acidentes de transporte que, só a partir de 2006, passaram à liderança das 

causas de óbitos. Em 1999, os óbitos por agressão correspondiam a 36% em Arapiraca e 20% 

em Mossoró, passando, em 2008, para 58% e 49,9%, respectivamente.

Os suicídios, nos municípios estudados, apresentaram maiores percentuais na 

cidade de Mossoró, com uma média de 7,8% dos óbitos no período, superando a média de 

Arapiraca, que foi de 5,5%. Observou-se, nesses óbitos, que tanto em Arapiraca quanto em 
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Mossoró a grande maioria das pessoas que se suicidaram utilizou como meio o enforcamento, 

estrangulamento ou sufocação. Entretanto, em Mossoró, o segundo agente mais utilizado foi 

o disparo intencional de arma de fogo, enquanto em Arapiraca o uso de drogas e substâncias 

biológicas figurou como segunda causa dos suicídios. 

As demais causas externas de mortalidade e morbidade englobaram todos 

os demais agravos ocorridos, com maior expressão para as quedas e afogamentos. Os 

afogamentos e submersões em águas naturais constituíram-se na principal causa de óbitos 

pelas demais causas externas nos dois municípios. A despeito de não contarem com praias em 

sua área geográfica, Mossoró conta com um rio e Arapiraca possui um lago onde são comuns 

as ocorrências por se localizar em área de periferia em que a comunidade costumava buscar 

o banho em suas águas como opção de lazer, principalmente nos finais de semana, quando a 

ingestão de bebida alcoólica sempre foi verificada. 

As quedas, como um evento frequente e limitante, consideradas como um 

marcador de fragilidade e mortalidade, apareceram como segunda causa de mortalidade 

pelas demais causas externas, com concentração na faixa etária acima de 60 anos, com uma 

média de 48% no município de Mossoró e de 54% em Arapiraca, configurando uma situação 

de igualdade nos dois municípios.

Na análise dos óbitos por sexo, percebeu-se que os mais acometidos em todos 

os anos do estudo foram os homens, responsáveis por percentuais superiores a 80% do total 

de óbitos. No que se referiu aos óbitos femininos, o número apresentou-se maior em Mossoró 

que em Arapiraca em quase todos os anos do estudo, atestando que, no município potiguar, 

existiu maior exposição das mulheres aos fatores externos, culminando com a elevação dos 

óbitos neste gênero, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição das mortes por causas externas, segundo idade, sexo, e razão 
por sexo – municípios de Arapiraca (AL) e Mossoró (RN) – 1999-2008

Distribuição das mortes por causas externas

Idade

Sexo masculino Sexo feminino Razão por sexo (RS)
Arapiraca Mossoró Arapiraca Mossoró Arapiraca Mossoró

N° % Coef. N° % Coef. Nº % Coef. Nº % Coef. RS RS

0 a 9 48 2,9 24,5 35 2,4 16,6 24 10,6 12,4 19 8,0 9,4 2:1 2:1

10 a 19 258 15,4 121,0 157 10,8 73,6 36 15,8 16,3 35 14,8 14,5 7:1 4:1

20 a 39 921 55,2 317,5 760 52,3 204,9 85 37,5 25,8 94 39,5 23,0 11:1 8:1

40 a 59 325 19,5 219,3 360 24,7 198,0 53 23,3 30,8 41 17,3 19,4 6:1 8:1

60 e + 117 7,0 185,3 143 9,8 188,6 29 12,8 2,9 49 20,4 49,2 4:1 3:1

Total 1669 100 183,4 1456 100 138,3 227 100 22,8 237 100 20,4 7:1 6:1
No = número; Coef. = Coeficiente/100.000 habitantes
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Os homens residentes de Arapiraca, em todos os anos do estudo, tiveram 

como principal causa de morte as agressões, sendo os acidentes de trânsito a segunda causa. 

Destacou-se, porém, o acréscimo verificado a partir de 2005, quando os óbitos por agressões 

superaram os de acidente em cerca de 50%, com percentuais mais gritantes em 2008, 

quando os acidentes representaram 24% e as agressões ultrapassaram 60%.

Os homens residentes de Mossoró, por sua vez, registraram maiores percentuais 

por acidentes de trânsito em seis anos do estudo, e só a partir de 2006 é que se tornaram 

mais evidentes as mortes masculinas por agressões, com maior expressão em 2008, com 

26,5% dos óbitos por acidentes e 49,3% por agressões, uma vez que, em 1999, os óbitos por 

acidentes representavam 44,8% e por agressões 20,4%, constatando-se, assim, uma inversão 

nas causas de morte.

As mulheres, por sua vez, apresentaram, como principal causa de óbito, os 

acidentes de trânsito, nos dois municípios, com percentuais bastante elevados; em Arapiraca, 

esse percentual ultrapassou, em alguns anos, o patamar dos 60%. Observando a média dos 

municípios, nos dez anos, em Arapiraca, a média de mulheres mortas em acidentes foi de 

43,4% e, em Mossoró, este percentual foi de 39%.

Contudo, nos últimos anos, o aumento de casos de mortes por agressões 

chamou atenção pela sua elevação, pois, ao se verificar a média de óbitos nos cinco primeiros anos 

do estudo, em Arapiraca, as agressões representavam 11,6%, passando para 24,7% nos últimos 

cinco anos; em Mossoró, esse percentual era 15,1% e passou para 27,7%, nos mesmos períodos, 

atestando maior exposição das mulheres de Mossoró aos fatores de risco para a violência.

Outro fato que mereceu destaque na análise dos óbitos femininos diz respeito 

aos altos percentuais verificados na mortalidade por lesões autoprovocadas. Em Arapiraca, no 

ano 2000, 36,3% das mulheres tiveram óbitos por suicídio, igualando-se ao percentual de 

mortes por acidentes, que foi de 36,4%. Em Mossoró, no ano de 2001, correspondeu a 27,2% 

dos óbitos, ultrapassando os óbitos por agressões, que representaram, naquele ano, apenas 

4,5% do total de óbitos femininos. Em 2008, os maiores percentuais foram registrados em 

Arapiraca, com 14,3% contra 8,8% de Mossoró.  

Calculando a razão de mortalidade, em 1999, para cada mulher morta por 

causas externas morriam 5,2 homens em Arapiraca e 5,5 homens em Mossoró. Em 2008, em 

Arapiraca, para cada mulher, tinha-se 8,1 homens, e em Mossoró, 6,2 homens, atestando a 

elevação da mortalidade masculina em Arapiraca e da mortalidade feminina em Mossoró.

Analisando a razão de sexos por faixa etária, vê-se que apenas na faixa 

de 0 a 9 anos o risco de morte foi igual nos dois municípios; em Arapiraca, o risco de morte, 
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no sexo masculino, nas faixas etárias dos 10 aos 39 anos, apresentou-se cerca de 30% maior 

que em Mossoró. Apenas na faixa compreendida entre os 40 e 59 anos, o risco passou a 

ser maior em Mossoró. No total geral, observando a razão de sexos, em Arapiraca foram 

observados sete óbitos masculinos para cada óbito feminino, enquanto, em Mossoró, a razão 

foi de 6:1, apresentando uma redução de 14,3% em relação ao município alagoano.

Relacionando o sexo com a faixa etária, destacaram-se, em Arapiraca, os 

óbitos masculinos na faixa de 20 a 39 anos, com 317,5/100.000; no sexo feminino, na faixa 

compreendida entre 40 e 59 anos, com 30,8/100.000. Em Mossoró, no sexo masculino, 

foram encontrados coeficientes mais elevados na faixa de 20 a 39 anos, com 204,9/100.000; 

no sexo feminino, o destaque se deu na faixa de 60 anos e mais com 49,2/100.000.

DISCUSSÃO

Observando a tendência de crescimento da mortalidade por causas externas no 

decorrer dos anos, seguindo a tendência nacional, constatou-se que os acidentes e violências 

constituíram-se nas principais causas de mortalidade que, segundo as bases de dados 

existentes, ocuparam sempre o segundo ou terceiro lugar no quadro de óbitos dos municípios 

de Arapiraca e de Mossoró, no período de 1999 a 2008. No ano de 2000, foram registradas 

no país 118.367 mortes por causas externas, representando 12,5% do total geral de óbitos, 

fato verificado não apenas no Brasil, mas em diversos países do mundo.3,8 

A mortalidade verificada nos dois municípios do estudo apresentou a mesma 

tendência da região Nordeste, cuja taxa de mortalidade por causas externas superou a 

brasileira, que era de 14,9, com aumento ano a ano. Em 1999, ocorreram 24.384 óbitos, 

passando, em 2008, para 38.034, num incremento de 56%. Chamou atenção, nesse 

contexto, que o estado nordestino com taxas mais altas de mortes violentas era Alagoas, 

e o de menor taxa era o Piauí. Este estado é o mais pobre da região, o que levanta o 

questionamento se esses resultados são fruto de subnotificação, ainda verificada em grande 

escala nos estados das regiões Norte e Nordeste, ou se são verídicos, contrariando, assim, a 

relação direta de pobreza com violência e morte.9,10  

Em relação à redução de óbitos por acidentes de trânsito no período 

estudado, isto se deveu, provavelmente, ao novo Código de Trânsito Brasileiro, que 

entrou em vigor em janeiro de 1998, estabelecendo várias medidas no sentido de 

aprimorar a educação no trânsito e para o trânsito, assim como fixando medidas mais 

severas (multas elevadas e condenações judiciais) para punir os infratores de trânsito, 

como importante instrumento, mas que, não obstante a redução verificada, ainda não 
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atingiu os índices a que se propôs a Lei.11 Também não se podem esquecer as ações 

realizadas pela promoção à saúde, que apareceram como uma contribuição importante 

na execução de campanhas educativas e de prevenção, atuando sobre os fatores de risco 

e proteção, capazes de sensibilizar a população para a adoção de comportamentos e 

hábitos seguros e saudáveis.6,11  

A violência, por sua vez, apresentou, nos dois municípios, as agressões como 

principal causa das mortes por causas externas, com destaque para os disparos de arma de 

fogo, constatando-se que o fácil acesso às armas deu novo status aos delitos, que passaram 

a ser letais, aumentando o poderio da marginalidade, passando a fazer parte do cotidiano 

dos centros urbanos. Desse modo constatou-se o processo crescente de interiorização da 

violência, conforme os dados contidos no Mapa de Violência dos Municípios Brasileiros, 

de 2008, evidenciando a crescente apropriação das dinâmicas de violência produzidas nas 

capitais e regiões metropolitanas para cidades do interior dos estados brasileiros tidas, até 

então, como tranquilas.12 

O acelerado êxodo rural fez com que as cidades absorvessem grande número 

de pessoas, o que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana, fato que desencadeou 

uma série de problemas sociais graves, com destaque para a violência. As armas brancas, 

classificadas como objetos cortantes ou penetrantes, foram responsáveis pela segunda causa 

dos óbitos violentos nos dois municípios.2,5 

As lesões autoprovocadas, que incluem os suicídios, foram consideradas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), desde a década de 1990, como um problema 

de saúde pública. No Brasil, a despeito de apresentar um coeficiente médio em torno de 

4,5/100.000 habitantes, muito abaixo do que se verificou em países como o Japão, que 

apresentou média de 25 óbitos para cada 100.000 habitantes, alguns estados e capitais 

apresentaram índices comparáveis aos desses países, o que motivou o Ministério da Saúde, 

em 2005, a instituir um grupo de trabalho responsável pela elaboração de políticas nacionais 

de prevenção do suicídio.5  

Os óbitos por ingestão de pesticidas e outros produtos químicos utilizados 

na agricultura têm chamado a atenção da área de saúde do trabalhador do município 

de Arapiraca, para verificar se existiu a associação entre a exposição aos agrotóxicos e o 

crescimento do fenômeno, uma vez que já existem relatos na literatura apontando para essa 

relação, principalmente no Rio Grande do Sul, estado que detém as maiores taxas do país. 

O Brasil foi considerado, em 2005, o terceiro mercado e o oitavo maior consumidor de 

agrotóxicos por hectare no mundo, e o uso indiscriminado dos produtos tóxicos resultou 
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na intoxicação de trabalhadores com diferentes graus de severidade, causando depressão e 

podendo levar, inclusive, ao suicídio.13

A mortalidade por sexo também acompanhou a tendência nacional e 

nordestina, com maior número absoluto e frequência no sexo masculino, o que pode estar 

relacionado com a maior inserção do homem no mercado de trabalho, acarretando maior 

exposição em decorrência da atividade profissional, bem como ao consumo de álcool 

e comportamento mais agressivo. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes masculinas 

por causas externas, no Brasil, no ano de 2005, ocupavam o segundo lugar no quadro 

de mortalidade, a exemplo das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, ficando a 

região Sul com o terceiro lugar e a Norte com o primeiro lugar. Já a mortalidade feminina 

apresentava-se em quinto lugar no Brasil e regiões Sudeste e Sul. No Centro-Oeste, figuravam 

em quarto lugar, em sexto na região Nordeste e em sétimo na região Norte.14,15 A elevação 

dos percentuais nos óbitos femininos no município de Mossoró, com relação a Arapiraca, 

configurou maior exposição das mulheres de Mossoró aos fatores de risco e exposição para a 

mortalidade por causas violentas e acidentes.

Na mortalidade por causas externas na faixa etária dos 10 aos 19 anos, os 

óbitos por suicídio apresentaram-se como uma questão de saúde pública, exigindo respostas 

urgentes no que diz respeito à organização da assistência voltada para a saúde mental, de 

responsabilidade dos municípios. Os óbitos ocorridos na faixa etária dos 20 aos 39 anos 

por causas violentas retrataram o resultado do aumento da criminalidade, do surgimento 

de novas relações de violência com o consumo de drogas lícitas e ilícitas, que cresceram 

descontroladamente no meio urbano. Não obstante, dentro dessa faixa etária, observou-se 

aumento nos óbitos por suicídio, contribuindo, desta forma, para que os registros por causas 

externas apresentassem maior número em relação às outras faixas etárias. Estudo10 afirma que 

a maior magnitude de mortes violentas refere-se à população masculina em comparação com 

as mulheres; aos jovens em comparação com os adultos; aos pobres em relação aos ricos; 

e aos moradores das periferias urbanas mais que aos que vivem no campo ou nas áreas 

abastadas das cidades.

Como limitações para a realização da análise, destacaram-se as imprecisões 

na codificação dos óbitos e na definição da causa básica de morte, principalmente em 

Arapiraca, comprometendo a análise dos óbitos por demais causas externas de mortalidade 

e morbidade, equivalente aos casos mal definidos, pois nada se sabia sobre o tipo de causa 

externa que levara à morte, a não ser tratar-se de óbito decorrente de uma lesão e não 

de uma causa natural. Isto pode indicar que os Institutos Médicos Legais, na maioria das 
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vezes, dispõem de dados que permitem o esclarecimento das causas das mortes, porém 

essas informações não são transcritas na Declaração de Óbito, tornando, assim, os dados 

incompletos e incorretos no Sistema de Informação de Mortalidade.9  

Ressaltou-se neste contexto, como importante para a redução desses indicadores 

de mortalidade, o comprometimento do setor saúde em conjunto com demais órgãos afins, 

segmentos organizados da sociedade e população na elaboração de um planejamento que 

contemple medidas de controle, prevenção das violências e promoção da saúde coletiva, 

que leve em consideração os aspectos econômicos, políticos, culturais e, principalmente, o 

envolvimento dos cidadãos na adoção de novas atitudes e comportamentos, ressaltando os 

princípios da cultura de paz como determinante para a redução desses números.

Nesse sentido, este estudo é de grande importância para a vigilância 

epidemiológica dos municípios, tendo em vista a magnitude, gravidade e transcendência 

do problema abordado, colocando em alerta a necessidade de implementarem-se medidas 

de prevenção, como também a capacitação de profissionais de saúde que trabalham nas 

emergências, tanto no campo da atenção médica propriamente dita, como nos aspectos 

psicológicos ou de orientação social, evitando mortes ou minimizando sequelas.

Espera-se que o estudo, de alguma forma, contribua para reverter esse quadro, 

que revela os incalculáveis prejuízos dessa situação na qualidade de vida da população 

residente nos municípios de Arapiraca (AL) e Mossoró (RN), e evidencia a necessidade, 

urgente, de medidas específicas, concretas e viáveis, com a parceria de toda a sociedade.
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