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INTRODUÇÃO  
 

Nas duas últimas décadas têm vindo a ser desenvolvidos e aplicados 

indicadores de avaliação do estado de saúde da população (Vaz e outros, 

1993; Bowling, 1995; Santana 1998; Ferreira e Santana, 2003). No entanto, a 

mortalidade continua a ser o mais utilizado, apesar de todos os 

constrangimentos que lhe estão associados (Santana, 1999). Primeiro, porque 

avalia a morte e não a saúde e, segundo, porque em Portugal, por exemplo, 

existe um grande conjunto de óbitos aos quais não são reportadas causas de 

morte, que estão sujeitos a erros de preenchimento do certificado ou erros de 

codificação (Santana, 1999). Todavia, os investigadores continuam a preferir 

utilizar a mortalidade porque se reporta a um facto inequívoco e universal, que 

resulta do preenchimento de um certificado validado por um médico, não 

deixando de ter em conta os obstáculos antes referidos. 

 

Apesar das taxas de mortalidade padronizadas e os anos de vida potenciais 

perdidos nos fornecerem informação de grande relevância para a definição de 

necessidades em saúde segundo o género, grupo de idade ou área geográfica 

estes indicadores podem ser completados com outros que são mais 

específicos porque partem de informações mais pormenorizadas – apenas 

algumas causas de morte, de acordo com o género e em determinados grupos 

de idade. Nesse sentido, foi desenvolvido, pela primeira vez em 1976 por um 

grupo de investigadores liderados por David Rutstein, o indicador de causas de 

mortes “evitáveis”, seleccionadas na sequência de investigações realizadas 

sobre um conjunto de doenças, incapacidades e óbitos prematuros 

considerados por eles como “evitáveis”, se fossem tomadas em consideração 

as possibilidades existentes na época quer ao nível preventivo quer ao nível 
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curativo (Rutstein e outros, 1976). Em 1980, o mesmo grupo reformula a lista 

de causas de morte “evitáveis” (Rutstein e outros, 1980). Estudos sucessivos 

acerca das causas de morte consideradas como “evitáveis” e, por isso, 

passíveis de serem incluídas nos indicadores têm atraído a comunidade 

científica. Charlton (1983), Humblet e outros (1986), Holland e outros (1988), 

Cayolla da Motta (1988), Holland e outros (1992; 1997), Mackenbach e outros 

(1990), Westerling (1992), Jozan e Prokhorkas (1997), Levêque e outros 

(1999), utilizam o mesmo princípio tendo, contudo, introduzindo algumas 

alterações no método de Rutstein. Na sequência das pesquisas desenvolvidas 

por estes e outros autores, o método do indicador de mortalidade “evitável” 

considerou-se validado no contexto sanitário Sueco, Belga e para a União 

Europeia, em geral. Também em Portugal, Botelho e outros (1993) apresentam 

o Atlas da Mortalidade Evitável para o período de 1980-1989, e confirmam que 

este indicador é de grande relevância na elaboração do diagnóstico da situação 

sanitária, tornando-se indispensável no planeamento das actividades da saúde. 

Este facto resulta de terem sido seleccionadas causas de morte que faziam 

variar os grupos de idade e o sexo, tendo em comum o facto de serem 

consideradas “evitáveis” se determinados procedimentos preventivos e ou 

curativos tivessem ocorrido tempestivamente. 

 

Verificaram-se, todavia, ao longo das últimas décadas, alguns 

constrangimentos implícitos ao indicador. Por exemplo, os autores vêem 

alertando para a fiabilidade do indicador: dependente das variações do 

diagnóstico, da certificação de óbitos e das práticas de codificação das causas 

de morte, para além da mobilidade geográfica da população. Tendo presente 

estes e outros constrangimentos relativos à informação de base, foram 

seleccionadas causas de morte, como refere Levêque e outros (1999) que 

indiciam a qualidade na prestação dos cuidados de saúde.  Por exemplo, 

partindo do princípio que determinadas doenças ou mortes perinatais não 

deveriam acontecer ou deveriam estar limitadas em números e ou em 

gravidade se a qualidade dos serviços fosse óptima, quando ocorrem mortes 

relacionadas com o parto (da criança e da mãe), esse acontecimento pode ser 

utilizado como marcador da qualidade dos cuidados perinatais. Por outro lado, 

os mesmos autores referem que, existem determinadas causas de morte, como 



o cancro da traqueia, brônquios e pulmões por exemplo, para as quais a 

variação das taxas de mortalidade entre áreas geográficas é, sobretudo, 

explicada pela variações da incidência. Este indicador de mortalidade “evitável” 

é então validado como medida de alerta no que concerne à eficácia da 

prevenção primária, sem negligenciar, no entanto, os riscos do erro ecológico 

(falácia ecológica).  

 

Tendo em conta que todos os autores argumentam que a geografia da 

mortalidade “evitável” ilustra uma fase que serve de suporte à planificação dos 

recursos médico-hospitalares e à promoção da saúde, considerou-se que 

relevante a aplicação desse indicador em Portugal. Sendo assim, o principal 

objectivo deste texto é dar a conhecer o padrão de distribuição geográfica, 

sexo e grupo de idade, evidenciando áreas geográficas e grupos onde se 

verificam valores que se situam significativamente acima do valor esperado 

(padrão do Continente). Nesse sentido, se estruturou este texto em duas 

partes. Na primeira, é apresentado o indicador (métodos e fontes).  Na 

segunda parte é revelada a mortalidade “evitável” destacando a relevância da 

investigação em variações em saúde e, concretamente, a utilização do 

indicador de mortes “evitáveis” na avaliação das variações geográficas em 

saúde e do acesso aos cuidados de saúde.  

 
 
Mortes “evitáveis” em Portugal 
É indispensável conhecer as áreas geográficas, os grupos de idade e género 

onde ocorreram mortes que, segundo a literatura científica (Holland, 1998, 

1992, 1997; Levêque e outros, 1999), poderiam ter sido evitadas, quer através 

da intervenção dos cuidados médicos quer através de acções multisectoriais 

com resultados positivos na saúde e que se situam, maioritariamente, a 

montante (prevenção e promoção) e, também, na utilização dos cuidados 

médicos.  

 

1. Fontes e Métodos 
A informação utilizada neste capítulo é relativa aos óbitos que ocorreram entre 

1989 e 2001 (concretamente em três períodos: 1989-1999; 1994-1998 e 1999-



2001) - apurados especificamente para este estudo pelo INE -, desagregado 

segundo causas de morte (CID 9) (quadro 1), área de residência, para cada 

sexo2 e grupo de idade3. Foi utilizada a população residente segundo grupos 

de idade e sexo para os anos de 1993, 1996 e 1999 (estimativas 

intercencitárias) e, ainda, de 2001 (Censo) e nados vivos em 1993, 1996, 1999 

e 2001.  

 

Para o estudo das mortes “evitáveis” é necessário informação dos óbitos e da 

população residente segundo grupos de idade e sexo, para as mesmas áreas 

geográficas. Em Portugal tem vindo a ser aplicado este método (Santana, 

2002, 2003a, 2003b, 2003c), utilizando o que foi anteriormente desenvolvido 

por Levêque e outros (1999). Baseia-se numa lista de causas de morte 

“evitáveis” (quadro 10) que se encontra subdividida em: 

1. indicadores sensíveis aos cuidados de saúde (inclui 18 causas de 

morte); 

2. indicadores sensíveis a intervenções primárias (inclui 5 causas de 

morte) 

Avaliou-se o número de óbitos segundo causas de morte específicas (quadro 

10) para cada sexo4 e grupo de idade5, geralmente num período de cinco anos. 

Em virtude destas causas de morte variarem com a idade e o sexo, utilizou-se 

o método de padronização indirecto, eliminando essas variações. Como 

resultado, obtivemos valores - Razão Padronizada de Mortalidade (RPM) - que 

colocam em evidência as variações geográficas relativamente a um valor de 

referência encontrado para o País (no caso de Portugal foi considerado o 

Continente), o qual corresponde a cem e que se constitui como valor padrão. A 
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utilização deste método coloca em destaque as variações geográficas do 

indicador, independentemente da estrutura etária das respectivas populações, 

e permite determinar os diferentes níveis de mortalidade que podiam ter sido 

“evitados”. 

 

O cálculo da RPM obedeceu a três etapas apresentadas anteriormente: 1.  

determinação, para o Continente, de taxas de mortalidade em cada grupo 

etário, consideradas como taxas de referência ou taxas padrão;  2. cálculo do 

número de casos esperados em cada NUT II e NUT  III e para cada grupo de 

idade; 3. determinação das RPMs nas Regiões e nos Agrupamentos de 

Concelhos do Continente, pela relação entre os óbitos esperados e os óbitos 

observados. As RPMs foram calculadas para cada sexo ou apenas para um 

deles, quando as causas são específicas desse género. 

 

Tendo em conta os possíveis problemas resultantes da influência do acaso na 

amostra considerada, procedeu-se ao cálculo do intervalo de confiança (IC) a 

95%, segundo o método indicado por Jones e Moon (1987)6.  

 

Foi elaborada cartografia referente aos resultados de algumas RPMs (1. Total 

de causas de morte “evitáveis”; 2. Total causas de morte sensíveis aos 

cuidados médicos; 3. Total de causas de mortes sensíveis à prevenção 

primária) nas cinco Regiões do Continente e respectivas NUTsIII, tendo como 

objectivo identificar áreas geográficas que se afastam do padrão nacional 

relativamente ao total de mortes “evitáveis” pela prevenção primária e pela 

prevenção secundária. Foram ainda aplicados os limites do respectivo Índice 

de Confiança (IC) a cada valor de RPM. Consideraram-se quatro classes, 

consoante: 1. RPM é superior a 100, sendo os limites do IC também superiores 

a 100 (RPM significativamente aumentada); 2. RPM é inferior a 100, tal como 

os limites do IC (RPM significativamente diminuída); 3. RPM é inferior a 100, 

mas os intervalos de confiança incluem o valor 100 (RPM diminuída, mas não 

significativamente); 4. RPM é superior a 100, os intervalos de confiança não 

incluem o valor 100 (RPM aumentada, mas não significativamente).  
                                                 
6 IC= 

casos observados-2 casos esperados 
casos esperados  *100 a  

casos observados+2 casos esperados 
casos esperados  *100  



Quadro 1 – Indicadores de mortalidade “evitável” (lista da UE) por tipo de indicador, 
grupos de idades e código (CID – 9) 

 CID–9 Grupos de 
idades 

Indicadores sensíveis aos cuidados médicos   
Causas de Morte   

Infecções gastrointestinais 001-009 0-14 

Tuberculose 010-018,137 5-64 

Cancro da mama 174 15-64 

Cancro do colo e corpo do útero  179-180,182. 15-54 

Cancro do testículo 186 15-64 

Doença de Hodginkin 201 5-64 

Leucemias 204-208 0-14 

Cardiopatias reumatismais crónicas 393-398 5-44 

Doenças Hipertensivas e doenças 

cerebrovasculares 

401-405; 430-438 35-64 

Doenças respiratórias 460-519 1-14 

Asma 493 5-49 

Úlcera péptica 531-534 15-64 

Apendicite 540-543 5-64 

Hérnia abdominal 550-553 5-64 

Colelitíase e colecistite 574-575.1, 576.1 5-64 

Mortalidade materna 630-678  

Anomalias congénitas, coração e vasos   745-747 1+ 

Mortalidade infantil  0-1 

Indicadores sensíveis à promoção da saúde   
Causas de Morte   

Cancro da traqueia, brônquios e pulmões  162 5-64 

Cancro da pele (não melanomas) 173 5-64 

Doenças isquémicas do coração 410-414,429.2 5-64 

Cirrose do fígado 571 15-64 

Acidentes de veículos a motor E810-825 Todas as idades

Todas as causas Prematuras  0-64 

Todas as causas  Todas as idades

Todas as causas sensíveis aos cuidados de saúde*   

Todas as causas sensíveis à prevenção primária*   

*Apenas as que foram seleccionadas para este estudo 

Adaptado de : Levêque e outros, 1999, pp.9 
 



1. Mortes “evitáveis” em 1999-2001vi 
 

É indispensável conhecer as áreas geográficas, os grupos de idade e género 

onde ocorreram mortes que, segundo a literatura científica (Holland, 1998, 

1992, 1997; Levêque e outros, 1999), poderiam ter sido evitadas, quer através 

da intervenção dos cuidados médicos quer através de acções multisectoriais 

com resultados positivos na saúde e que se situam, maioritariamente, a 

montante (prevenção e promoção) e, também, na utilização dos cuidados 

médicos.  

 

 
1.1. Mortalidade “evitável” segundo o género 

 

Ainda antes de se observar apenas as causas de morte “evitáveis”, verificou-se 

a ocorrência, em ambos os sexos, da morte prematura. De acordo com os 

valores encontrados, as mortes “evitáveis” representam cerca de 35% das 

mortes prematuras. 

 

A taxa da mortalidade prematura das mulheres é cerca de metade da dos 

homens (158,7 e 350,5 respectivamente, em cada 100 000 habitantes). 

Considerando o somatório de todas as causas de mortes “evitáveis”, os 

homens apresentam uma situação ainda mais desfavorável, porque morrem 

cerca de duas vezes mais do que as mulheres (em cada 100.000 habitantes 

morreram 47,3,9 mulheres e 104,9 homens). As diferença revelam-se, à custa 

das causas de morte sensíveis à prevenção primária (75,2 e 17,2 

respectivamente, em cada 100 000 habitantes homens e mulheres). Nas 

causas sensíveis aos cuidados médicos, morrem mais mulheres do que 

homens, embora a diferença seja muito pequena (34,7 e 37,1 respectivamente, 

em cada 100 000 habitantes homens e mulheres).  

 

Todas as causas de morte sensíveis à promoção da saúde e prevenção da 

doença registam os valores mais altos no sexo masculino (i.e. cancro da 
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traqueia, brônquios e pulmões, doença isquémica do coração, cirrose do fígado 

e acidentes por veículo a motor). As causas de morte que mais afectam as 

mulheres, são algumas que poderão vir a ser evitadas pela prevenção 

secundária (hipertensão e doenças cerebrovasculares e mortalidade infantil), 

sendo algumas específicas das mulheres (cancro da mama feminina, cancro do 

colo e corpo do útero).  

 

1.2. Mortalidade “evitável” segundo grupos de idade 

 

Considerando o total das causas de morte “evitáveis”, verificou-se que, à 

excepção do grupo de menos de 1 ano,  em todos os outros grupos de idade 

morrem mais homens do que mulheres. Em ambos os sexos os valores mais 

altos localizam-se nas idades que ocupam a base e o topo das idades 

consideradas (figura 1). Até ao primeiro ano de vida, o valor médio de óbitos 

em cada 100 000 habitantes é de 325,7, no sexo masculino e, 448,4, do sexo 

feminino. Embora as diferenças entre os sexos sejam assinaláveis em todos os 

grupos de idade, elas começam a evidenciar-se no grupo dos 15 aos 19 anos 

(5,2 e 31,8 óbitos, respectivamente em cada 100 000 mulheres e homens). 
 
Figura 5. Taxa de Mortalidade para todas as causas de morte “evitáveis”, segundo 
grupos de idade e sexos, Continente, 1999-2001 
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Fonte: INE, dados não publicados de óbitos de causas de morte “evitáveis” (crf. quadro 1), 

1999-2001 



 
Figura 6. Taxa de Mortalidade “evitável” por causas de morte sensíveis aos Cuidados de 
Saúde, segundo grupos de idade e sexos, Continente, 1999-2001 
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Fonte: INE, dados não publicados de óbitos de causas de morte “evitáveis” (crf. quadro 1), 

1999-2001. 

 

Figura 7. Taxa de Mortalidade “evitável” por causas de morte sensíveis à Prevenção 
Primária, segundo grupos de idade e sexos, Continente, 1999-2001 
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Fonte: INE, dados não publicados de óbitos de causas de morte “evitáveis” (crf. quadro 1), 99-

01. 



As mulheres apresentam uma taxa de mortalidade por causas sensíveis aos 

cuidados médicos ligeiramente superior à dos homens (figura 2), em quase 

todas as idades, excepção a partir dos 55 anos. Por outro lado, os homens 

registam, em todos os grupos de idade, taxas de mortalidade sensíveis à 

prevenção primária e promoção da saúde muito superiores às das mulheres 

(figura 3), acentuando-se as diferenças depois dos 15 anos, o que está de 

acordo com o que vem sendo apresentado por outros autores (Westerling, 

1992 e 1996).  
 

 

1.3. Mortalidade “evitável” segundo as Regiões (Nuts II) 1994-1998 e 

1999-2001 

 

A análise será apresentada de acordo com o quadro 1, considerando os óbitos 

em dois grandes grupos. O primeiro grupo é relativo às causas de morte 

sensíveis à prevenção secundária e o segundo  agrega os óbitos sensíveis à 

promoção da saúde e prevenção da doença.  

 

Através da padronização e do intervalo de confiança, identificaram-se unidades 

territoriais onde os valores apresentam diferenças estatisticamente 

significativas. Quando os valores de RPM são significativamente superiores a 

cem (padrão do Continente) considera-se, então, que estamos perante uma 

Região a necessitar de análise mais cuidada por ser, segundo os autores, área 

de “sinal de alerta”, ou “área de risco”.  

 

Sendo assim, passaremos à análise dos resultados evidenciando as áreas que 

se destacam pela positiva ou pela negativa, respectivamente com valores 

significativamente abaixo ou acima do valor padrão nacional. A análise é feita à 

escala da NutsII, de acordo com a possibilidade de acesso à informação. 

Destacam-se as causas de morte que mais afectam a população (em número) - 

e, ainda, para o total de causas de morte prematuras, total de causas de morte 

sensíveis aos cuidados médicos e total de causas de morte sensíveis à 

promoção da saúde e prevenção da doença, tendo em atenção as 

especificidades do género (quadro 1).  



 

Nas páginas que se seguem podem observar-se os valores relativos aos 

períodos de 1994-1998 e 1999-2001 das Razões Padronizadas de Mortalidade 

(RPM), com a indicação da significância estatística (IC= 95%), as taxas de 

mortalidade (óbitos por 100 000 habitantes e, ainda, os valores dos óbitos 

(observados e esperados). 

 

 

3.1.3.1. Indicadores sensíveis aos cuidados médicosvii 1999-2001 

 

Tuberculose (5-64 anos) (cfr. Quadro 2)- Evidencia-se uma relação forte com 

as áreas de maior urbanização: Lisboa e Vale do Tejo (LVTejo), em ambos os 

sexos. Os melhores valores, situados significativamente abaixo do valor de 

referência em ambos os sexos, observam-se na Região Centro e no Alentejo e 

Algarve apenas para os homens.  

 

Quadro 2  

 

Hipertensão e doenças cerebrovasculares (35-64 anos) (cfr. Quadro 3) – 

Apesar de algumas Regiões apresentarem valores superiores ao valor padrão 

do Continente (Sul da ris Tejo) eles não são estatisticamente significativos. 

Com valores significativamente abaixo do Continente apenas se observa a 

Região Centro, para o sexo feminino.  

 

Quadro 3  

 

Mortalidade infantil (cfr. Quadro 4)-  –. Evidencia-se a Região Norte e Lisboa e 

Vale do Tejo para ambos os sexos, constituindo “área de alerta”. Mortalidade 

com valores significativamente abaixo do valor padrão registam-se nas Regiões 

Centro e Alentejo, em ambos os sexos.  

 

                                                 
vii Com auxiliar de leitura deste ponto, pode ser consultado o anexo que é composto por 
quadros resumos 



Quadro 4  

 

Cancro da mama (F; 15-64 anos) (cfr. Quadro 5) - Verifica-se uma tendência 

litoral sul, com destaque para LVTejo que apresentam RPM acima do valor 

padrão, com diferenças estatisticamente significativas.  Os melhores valores 

foram encontrados na Região Norte 

 

Quadro 5  

 

Mortalidade por todas as causas sensíveis aos cuidados de saúde (0-64 anos) 

(cfr. Quadro 6)- destaca-se LVTejo como a Região com valores 

significativamente acima do valor padrão, simultaneamente para homens e 

mulheres. Os melhores valores estão todos localizados na Região Centro. 

 

Quadro 6  

 
 

3.1.3.2. Indicadores sensíveis à prevenção primária e à promoção da 

saúde, 1999-2001    

 

Cancro da traqueia, brônquios e pulmões (5-64 anos) (cfr. Quadro 7) - é uma 

causa de morte que ocorre predominantemente no sexo masculino. Quer para 

o sexo masculino quer para o feminino, a Região Norte (RN) é área de sinal de 

alerta, por se registarem valores significativamente muito elevados. Os 

melhores valores foram encontrados na Região Centro, para ambos os sexos.  

 

Quadro 7 

 

Doença isquémica do coração (5-64 anos) (cfr. Quadro 8)-  - Este indicador 

segue um modelo de dispersão geográfica orientado Norte/Sul, 

fundamentalmente, verificando-se valores significativamente mais elevados no 

Sul, concretamente em Lisboa e Vale do Tejo, no que respeita à população 



masculina e feminina. Os melhores valores registam-se todos, em ambos os 

sexos, nas Regiões Norte e Centro, também para ambos os sexos. 

 

Quadro 8 

 

Cirrose do Fígado (15-64 anos) (cfr. Quadro 9)- – Com valores 

significativamente acima do padrão do Continente foram encontradas, para o 

sexo feminino, as Regiões Norte e Centro. A distribuição geográfica desta 

causa de morte na população masculino não coloca em evidência nenhuma 

área, embora se registem valores elevados no Alentejo, Centro e Norte do País 

(Ver Determinantes).  Os melhores valores verificaram-se no Algarve. 

 

Quadro 9 

 

Acidentes de veículos a motor (todas as idades) (cfr. Quadro 10)-  - Este 

indicador segue um padrão marcado pelos itinerários principais, constituindo-se 

o Algarve e Lisboa e vale do Tejo como as áreas onde se registaram 

significativamente mais mortes, considerando os sexos masculino e feminino, 

seguida pelo Alentejo, apenas para a população do sexo masculino. Os 

melhores valores foram registados no Norte, em ambos os sexos.  

 

Quadro 10 

 

Mortalidade por todas as causas sensíveis à promoção da saúde e prevenção 

da doença (todas as idades) (cfr. Quadro 11)- destaca para o Algarve e LVTejo, 

para a população masculina e feminina, acrescentando-se, ainda, nos homens 

o Alentejo. Os melhores valores verificaram-se nas Regiões Centro e Norte. 

 

Quadro 11 

 

Mortalidade por todas as causas de morte “evitáveis” (cfr. Quadro 12)- tem um 

padrão semelhante ao referido no ponto anterior, com destaque para LVTejo 

pelos valores significativamente elevados em ambos os sexos. Ainda, no sexo 



masculino registaram-se valores muito elevados no Alentejo e Algarve. Como 

seria de esperar tendo em conta os resultados apresentados nos pontos 

anteriores, os melhores valores observaram-se na Região Centro e Norte. 

 

Quadro 12 

 

Todas as causas (0-64 anos) (cfr. Quadro 13)-  – A Mortalidade prematura 

evidencia-se em LVTejo, em ambos os sexos, de forma significativa. No 

Alentejo também se observaram valores muito elevados, principalmente  para o 

sexo masculino. Os melhores valores registaram-se na Região Centro.  

 

Quadro 13 

 

 

 

4. Variação nas mortes “evitáveis” entre os períodos 1994-1998* e 1999- 
2001 
 

4.1. Ganhos em saúde pela diminuição da relação percentual das mortes 

“evitáveis” no total de mortes antes dos 65 anos diminuiu entre os dois 

períodos: passou de 40,6% para 35%, no sexo masculino, e de 44,6% para 

35,6% no sexo feminino; 

 

4.2. Ganhos em saúde por Melhorias generalizadas, em ambos os sexos, 

nas mortes prematuras e nas mortes “evitáveis”, com relevo para as verificadas 

na Região Centro; 

 

4.3. Diferenças entre as Regiões: Genericamente verifica-se um agravamento 
para a Região de Lisboa e Vale do Tejo e mantêm-se os maus valores do 

Algarve e o Alentejo, em 1999-2001, continuando a ser área de sinal de alerta 

para um conjunto vasto de causas de morte “evitáveis” através da prevenção e 

promoção da saúde, principalmente para a população masculina. 

                                                 
*  



 

Em 1999-2001, continuam a observar-se diferenças estatisticamente 

significativas entre as Regiões do Continente, (já anteriormente detectadas) 

concretamente: 

 

Região Norte: 

• deixa de ser área de risco para: hipertensão e doenças 

cerebrovasculares, cirrose do fígado para os homens,  

• mantem-se como “área de risco” para a mortalidade infantil e 

cancro da traqueia, brônquios e pulmão, com valores destas RPM mais 

elevados em 99-01 do que em 94-98. 

• aumenta os valores de RPMs tuberculose (sexo masculino), 

cancro da mama feminina. 

 

 

Região Centro: 

• tem os valores significativamente mais baixos em todas as causas 

de morte “evitáveis” em conjunto e em cada grupo (sensíveis aos 

cuidados médicos e à promoção e prevenção). 

 

Região de Lisboa e Vale do Tejo: 

• Aumenta nos valores  de RPMs da tuberculose, hipertensão e 

Doenças cerebrovasculares, doença isquémica do coração, cirrose do 

fígado, acidentes provocados por veículos a motor, mortalidade infantil 

e cancro da traqueia brônquios e pulmão (sexo feminino); 

 

• Mantem-se como “área de risco” no cancro da mama feminina, 

tuberculose, isquémica e acidentes provocados por veículos a motor, 

tendo piorado a RPM, em 99-01, nas duas últimas causas de morte, 

comparativamente ao período anterior, 

 

• Passa a ser “área sinal de alerta” também para a mortalidade 

infantil, em 1999-2001; 



 

• Destaca-se como a Região com valores significativamente 

elevados no que respeita às mortes sensíveis aos cuidados de saúde e 

à prevenção e promoção da saúde, em ambos os sexos, tendo piorado 

em 99-01 comparativamente ao valor de RPM apresentado em 94-98. 

Esta região evidencia-se, ainda, pelos altos valores de mortes 

prematuras.  

 

Região do Alentejo: 

• Piora em 99-2001, nas doenças hipertensivas cerebrovasculares, 

no cancro da mama feminina, no cancro a traqueia, brônquios e 

pulmão e na cirrose hepática (homens).  

• Mantem-se como área de alerta a e para os acidentes de trânsito, 

com pior situação em 99-01, e na doença isquémica do coração 

(homens) 

• Apresenta valores muito elevados de mortes prematuras e de 

mortes “evitáveis”, tendo aumentado entre 94-98 e 99-01 as RPMs, 

principalmente na população masculina.   

• Melhora nas RPMs da tuberculose, doença isquémica do coração 

e na cirrose hepática, as duas últimas no sexo feminino. 

 

Região do Algarve: 

• Piora, consideravelmente, os valores de RPMs de doença 

isquémica e acidentes de veículos a motor o que lhe confere a 

atribuição  de área de sinal de alerta para estas a outras causas de 

morte evitáveis através da prevenção primária.  

• Piora na hipertensão e doenças cerebrovasculares e a  

mortalidade infantil, principalmente para os óbitos masculinos. 

• Melhora nas RPMs de tuberculose, cirrose do fígado, cancro da 

mama, cancro da traqueia, brônquios e pulmão, todas no sexo feminino 

• Situa-se  significativamente acima do valor do Continente nas 

causas de morte sensíveis à prevenção primária, tendo sofrido 

variações positivas nos períodos considerados. 



 

 

 

 

4.4. Áreas geográficas de intervenção prioritária, Atendendo ao valor de 

RPMs de 99-01: 

• Lisboa e Vale do Tejo (tuberculose, doença isquémica do 

coração, acidentes provocados por veículos a motor, cancro da 

mama, mortalidade infantil). 

• Norte (mortalidade infantil, cancro da traqueia, brônquios e 

pulmão, cirrose do fígado – mulheres - ); 

• Alentejo (doença isquémica do coração, acidentes provocados 

por veículos a  motor) 

• Algarve (doença isquémica do coração, acidentes provocados 

por veículos a  motor) 

 
 
Conclusão 
 

As variações na mortalidade observada entre áreas geográficas pode ser um 

artefacto, ou seja, pode resultar da variação na colecta de dados (por exemplo: 

diagnóstico, certificação e codificação do óbitos), mas pode, por outro lado, 

revelar uma desigual distribuição da incidência ou prevalência das patologias, 

ou, ainda, variações geográficas na prestação, eficiência e efectividade dos 

serviços de saúde. Para algumas das causas de morte nas quais a morbilidade 

e a mortalidade pode ser evitada (por exemplo: infecções em crianças, 

tuberculose, mortalidade materna) a incidência e a prevalência são 

influenciadas pela disponibilidade e uso apropriado de serviços de prevenção 

primária das doenças  e acções multisectoriais de promoção da saúde.  

 

À semelhança de outros autores (Holland, 1992, 1997; Botelho e outros 1993; 

Lêveque e outros,1999; Santana, 2002), a análise dos resultados permite 

reflectir sobre dois aspectos. Primeiro, a observação de tendências geográficas 

do indicador, segundo a evidência de Regiões, em que o indicador é 



significativamente superior ao valor de referência. Ao nível das tendências 

geográficas é revelada uma geografia desfavorável no Norte e em Lisboa e 

Vale do Tejo e Algarve. Sendo assim, a Região Norte revela-se como área de 

“sinal de alerta”, à qual se junta a Região de Lisboa e Vale do Tejo  e o 

Algarve, por terem sido observados valores estatisticamente acima do valor 

padrão, principalmente nas causas de morte sensíveis à prevenção primária. 

 

Em síntese, verificou-se concentração no Norte de causas de morte de 

gradiente social elevado: RPM superiores de mortalidade infantil, 

cerebrovascular e cirrose do fígado. Este conjunto patológico e geográfico 

encontra a sua explicação nas condições específicas do meio. As 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde (com impacto na promoção e 

prevenção de doenças e causas de morte) reforçam as desigualdades sociais e 

são em parte responsáveis pelas disparidades no estado de saúde, 

principalmente no Norte, mas também em Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.  

 

As diferenças que se observaram entre as Regiões e sub-regiões ao nível dos 

resultados em saúde - concretamente no indicador mortes “evitáveis” sensíveis 

aos cuidados de saúde em ambos os sexos e total de mortes “evitáveis” nas 

mulheres, leva a optar por políticas mais apropriadas de acordo com as 

especificidades regionais.  

 

Até agora, têm-se tentado desenvolver medidas que se orientem no sentido de 

fazer diminuir as desigualdades sociais e económicas entre os grupos 

(exposição aos riscos no trabalho, diminuir as diferenças entre os 

rendimentos). No entanto, as medidas/acções devem redireccionar-se no 

sentido  melhorar também a oferta e o acesso aos cuidados de saúde aos 

grupos mais desfavorecidos (rurais, isolados, pobres). 

  

O facto de se ter verificado uma geografia das causas de morte sensíveis aos 

cuidados de saúde fortemente regionalizada em ambos os sexos, pode ser o 

ponto de partida para outras investigações, mais detalhadas geograficamente, 

talvez utilizando escalas de maior pormenor e observando os constrangimentos 

da informação (recolha, certificação e codificação da informação), as áreas de 



maior incidência e, ainda, os processos que envolvem a mobilidade da 

população e que poderão estar na origem de possíveis erros de interpretação.  

 

As investigações futuras devem reconsiderar as dimensões da população e das 

comunidades. A questão que se coloca aos investigadores é a de clarificar 

quais são, de entre as condições físicas e sociais do local onde os indivíduos 

passam a maior parte do seu tempo, as que são responsáveis pelos resultados 

em saúde. Sally Macintyre (1997) anuncia as que considera mais relevantes: 1 

características físicas do ambiente partilhadas por todos os residentes; 2. oferta 

(disponibilidade) de ambiente saudável em casa, nos locais de trabalho e de 

recreio; 3. serviços privados e públicos oferecidos para assegurar as 

necessidades de bem estar do dia a dia; 4. aspectos sócio-culturais em geral; 

5. reputação da área. 
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QUADRO 2 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: TUBERCULOSE ( 5 – 64 ANOS) 
Sexo Masculino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 700 317 700 317 100,0 100,0 3,7 2,8
Norte 224 118 247 114 90,7 103,1 3,1 2,7
Centro 70 26 125 57 **56,0 **45,9 2,1 1,3
LVTejo 354 164 261 116 *135,7 *141,6 5,4 4,1
Alentejo 24 4 40 17 **60,7 **24,2 2,5 0,7
Algarve 28 5 28 14 101,2 **36,6 4,0 1,1
  

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 
Sexo Feminino 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
QUADRO 3 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: HIPERTENSÃO E DOENÇAS CÉREBRO-
VASCULARES      
Sexo Masculino                    (35 – 64 anos) 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 5452 2839 5452 2839 100,0 100,0 64,3 51,9
Norte 1854 915 1782 960 104,0 95,3 62,5 46,3
Centro 970 485 1005 522 96,5 92,9 64,2 49,3
LVTejo 2034 1124 2106 1073 96,6 104,8 63,9 56,5
Alentejo 361 180 335 156 107,8 115,1 76,0 62,7
Algarve 233 135 224 127 104,2 106,2 68,1 56,4
  

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
Sexo Feminino 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
 
 
 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 135 77 135 77 100,0 100,0 0,7 0,7
Norte 36 25 48 28 75,5 88,0 0,5 0,6
Centro 15 4 25 14 60,7 **29,3 0,4 0,2
LVTejo 67 43 50 28 *134,0 *153,0 1,0 1,0
Alentejo 8 2 8 4 105,2 52,7 0,8 0,4
Algarve 9 3 5 3 179,3 98,8 1,3 0,7
 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 3222 1596 3222 1596 100,0 100,0 34,8 27,1
Norte 1214 558 1076 548 *112,9 101,9 37,3 26,1
Centro 610 254 606 298 100,6 **85,1 36,6 24,0
LVTejo 1083 616 1223 598 **88,5 103,0 31,1 28,6
Alentejo 210 104 194 87 108,3 119,5 42,1 35,4
Algarve 105 64 123 65 85,4 98,9 30,2 27,1
 



QUADRO 4 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: MORTALIDADE INFANTIL (< 1 ANO)  
Sexo Masculino  

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 1000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 1961 977 1961 977 100,0 100,0 7,4 3,1
Norte 911 445 819 390 *111,3 *114,1 8,3 3,5
Centro 288 133 322 214 89,5 **62,3 6,6 1,9
LVTejo 616 314 666 271 92,4 *115,8 6,9 3,6
Alentejo 80 42 84 66 95,7 **64,1 7,1 2,0
Algarve 66 43 70 37 93,8 117,1 7,0 3,6
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 1000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 1541 722 1541 722 100,0 100,0 6,3 4,5
Norte 710 347 638 289 *111,2 *120,0 7,0 5,4
Centro 205 87 259 156 **79,3 **55,7 5,0 2,5
LVTejo 500 251 524 201 95,4 *124,9 6,0 5,6
Alentejo 63 18 65 48 97,3 **37,1 6,1 1,7
Algarve 63 19 55 27 114,9 69,9 7,2 3,1
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 
 
 
QUADRO 5 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: CANCRO DA MAMA (15 – 64 ANOS) 
Sexo Feminino            

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 3391 1884 3391 1884 100,0 100,0 20,4 18,6
Norte 952 585 1164 665 **81,8 **88,0 15,2 15,3
Centro 562 333 621 344 **90,6 96,9 19,2 18,5
LVTejo 1511 777 1288 702 *117,3 *110,7 25,2 21,3
Alentejo 210 113 190 97 110,3 116,0 24,9 22,8
Algarve 156 76 127 76 *122,4 100,1 26,2 19,2
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO 6 – TODAS AS CAUSAS SENSÍVEIS AOS CUIDADOS DE SAÚDE ( 0 – 64 ANOS)  
Sexo Masculino                  

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 8916 4235 8916 4235 100,0 100,0 44,5 34,7
Norte 3219 1494 3147 1501 102,3 99,5 41,8 32,1
Centro 1449 644 1594 810 **90,9 **79,5 41,4 30,2
LVTejo 3370 1688 3322 1498 101,5 *112,7 47,8 39,2
Alentejo 517 226 501 244 103,1 92,8 50,0 37,2
Algarve 361 183 352 182 102,6 100,6 48,9 37,1
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

Sexo Feminino 
Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  

94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 
Continente 9428 4607 9428 4607 100,0 100,0 46,0 37,1
Norte 3283 1636 3350 1653 98,0 99,0 41,7 34,4
Centro 1555 700 1709 869 **91,0 **80,5 43,1 32,1
LVTejo 3650 1862 3503 1649 *104,2 *112,9 50,3 42,3
Alentejo 553 240 513 252 107,7 95,2 53,5 40,1
Algarve 387 169 352 184 110,0 91,9 52,8 35,2
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
 
 
QUADRO 7 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: CANCRO DA TRAQUEIA, BRÔNQUIOS E 
PULMÕES 
Sexo Masculino                  (5 – 64 anos) 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 3877 2302 3877 2302 100,0 100,0 20,7 20,2
Norte 1472 942 1271 779 *115,8 *121,0 20,6 21,8
Centro 486 262 713 422 **68,2 **62,0 14,8 13,1
LVTejo 1518 853 1498 872 101,3 97,9 22,9 21,3
Alentejo 213 130 236 126 90,2 103,0 21,8 22,7
Algarve 188 115 159 103 *118,5 111,6 27,2 24,9
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 

Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 727 376 727 376 100,0 100,0 3,8 3,2
Norte 292 157 249 130 *117,5 *120,8 4,0 3,5
Centro 112 44 134 70 83,5 **63,3 3,3 2,1
LVTejo 272 164 275 141 98,9 116,1 4,0 4,0
Alentejo 17 0 42 20 **40,7 **0,0 1,7 0,0
Algarve 34 11 27 15 123,9 72,4 4,9 2,4
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
 
 



QUADRO 8 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: DOENÇA ISQUÉMICA DO CORAÇÃO (5-64 
ANOS)  
Sexo Masculino                  

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 5971 3020 5971 3020 100,0 100,0 31,9 26,6
Norte 1582 787 1978 1034 **80,0 **76,1 22,1 18,2
Centro 732 309 1093 551 **67,0 **56,0 22,3 15,4
LVTejo 2971 1506 2297 1136 *129,4 *132,6 44,9 37,6
Alentejo 445 227 360 164 *123,6 *138,2 45,6 39,7
Algarve 241 191 243 134 99,0 *142,2 34,8 41,4
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

Sexo Feminino 
Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  

94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 
Continente 1797 900 1797 900 100,0 100,0 9,3 7,7
Norte 523 239 603 309 **86,8 **77,3 7,1 5,4
Centro 254 108 338 168 **75,1 **64,3 7,5 5,2
LVTejo 828 456 680 338 *121,8 *135,1 12,1 11,1
Alentejo 134 50 108 49 *123,9 102,3 13,7 8,8
Algarve 58 47 68 36 84,7 129,0 8,4 10,4
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
 
QUADRO 9 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: CIRROSE DO FÍGADO (15 – 64 ANOS)  
Sexo Masculino                   

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 4249 2096 4249 2096 100,0 100,0 26,7 21,4
Norte 1514 745 1432 728 *105,7 102,3 25,3 20,2
Centro 840 398 771 381 *109,0 104,6 30,1 23,0
LVTejo 1568 773 1624 782 96,5 98,9 27,5 22,1
Alentejo 197 122 250 113 **78,8 108,3 23,6 24,5
Algarve 130 58 172 93 **75,5 **62,5 21,8 14,4
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 1514 665 1514 665 100,0 100,0 9,1 6,6
Norte 745 319 524 234 *142,3 *136,0 11,9 8,3
Centro 376 149 277 122 *135,6 *122,6 12,8 8,3
LVTejo 353 181 571 248 **61,8 **73,1 5,9 5,0
Alentejo 20 4 85 34 **23,5 **11,6 2,4 0,8
Algarve 20 12 57 27 **35,2 **44,8 3,4 3,0
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 
 
 



QUADRO 10 - CAUSA DE MORTE EVITÁVEL: ACIDENTES PROVOCADOS POR VEÍCULOS 
A MOTOR  
Sexo Masculino                         (Todas as Idades) 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 7932 3315 7932 3315 100,0 100,0 34,3 23,2
Norte 1834 782 2900 1217 **63,2 **64,3 21,3 14,7
Centro 1720 583 1467 607 *117,2 96,1 41,1 22,6
LVTejo 3024 1357 2793 1167 *108,3 *116,3 37,3 27,0
Alentejo 755 304 462 186 *163,6 *163,6 58,5 39,2
Algarve 599 289 311 138 *192,7 *208,7 67,5 48,7
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 2357 686 2357 686 100,0 100,0 9,5 4,5
Norte 593 157 844 242 **70,3 **64,8 6,4 2,8
Centro 501 74 448 132 *111,7 **56,1 11,0 2,7
LVTejo 955 353 837 243 *114,1 *145,0 10,9 6,5
Alentejo 159 40 138 41 115,1 98,5 11,8 5,0
Algarve 149 62 90 28 *165,9 *222,5 16,2 10,3
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 
 
QUADRO 11 -  TODAS AS CAUSAS SENSÍVEIS A INTERV. DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA 
(TODAS AS IDADES) 
Sexo Masculino          

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 22104 10736 22104 10736 100,0 100,0 95,7 75,2
Norte 6424 3256 7606 3759 **84,5 **86,6 74,5 61,4
Centro 3798 1552 4057 1962 **93,6 **79,1 90,7 60,0
LVTejo 9101 4492 8240 3957 *110,4 *113,5 112,3 89,5
Alentejo 1616 783 1312 589 *123,2 *132,9 125,2 101,1
Algarve 1165 653 888 469 *131,2 *139,3 131,3 110,0
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 6432 2627 6432 2627 100,0 100,0 25,9 17,2
Norte 2161 872 2231 916 96,9 95,2 23,4 15,4
Centro 1254 375 1205 491 104,1 **76,4 27,6 13,4
LVTejo 2423 1154 2377 970 101,9 *119,0 27,6 21,3
Alentejo 332 94 375 144 **88,4 **65,3 24,6 11,7
Algarve 262 132 244 106 107,4 *124,2 28,5 21,9
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 



QUADRO 12– TODAS AS CAUSAS DE MORTE EVITÁVEL (TODAS AS IDADES) 
Sexo Masculino                  

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 31008 14971 31008 14971 100,0 100,0 134,2 104,9
Norte 9640 4750 10748 5260 **89,7 **90,3 111,7 89,5
Centro 5242 2196 5650 2772 **92,8 **79,2 125,1 85,0
LVTejo 12469 6180 11558 5456 *107,9 *113,3 153,8 123,1
Alentejo 2131 1009 1813 833 *117,5 *121,2 165,1 130,2
Algarve 1526 836 1240 651 *123,1 *128,5 171,9 140,8
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 15849 7234 15849 7234 100,0 100,0 63,9 47,3
Norte 5440 2508 5577 2569 97,5 97,6 59,0 44,3
Centro 2808 1075 2912 1360 96,4 **79,0 61,8 38,5
LVTejo 6067 3016 5876 2619 *103,2 *115,2 69,1 55,7
Alentejo 885 334 888 396 99,6 **84,3 65,4 41,4
Algarve 649 301 595 290 *109,0 103,7 70,7 49,8
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
QUADRO 13-TODAS AS CAUSAS DE MORTE “PREMATURAS” ( 0 – 64 ANOS)  
Sexo Masculino                  

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 76361 42754 76361 42754 100,0 100,0 381,2 350,5
Norte 25347 14924 26808 15213 **94,5 **98,1 328,9 320,3
Centro 12800 6908 13718 7725 **93,3 **89,4 365,5 323,6
LVTejo 30427 16580 28477 15699 *106,8 *105,6 431,4 385,2
Alentejo 4555 2438 4352 2276 *104,7 *107,1 440,4 400,9
Algarve 3232 1904 3006 1842 *107,5 103,4 438,0 385,7
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 
 
Sexo Feminino 

Óbitos Observados Óbitos Esperados RPM Taxa 100000 hab.  
94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 94-98 99-01 

Continente 35569 19711 35569 19711 100,0 100,0 173,4 158,7
Norte 12507 6945 12537 7036 99,8 98,7 158,7 146,0
Centro 6244 3313 6499 3626 **96,1 **91,4 173,2 151,7
LVTejo 13434 7648 13220 7225 101,6 105,9 185,0 173,7
Alentejo 2042 1064 1987 1037 102,8 102,6 197,5 177,7
Algarve 1342 741 1326 787 101,2 94,1 183,1 154,2
 

* RPM significativamente aumentada; ** RPM significativamente diminuída 
Fonte: INE, Portugal (dados não publicados) 

 


