Métodos e estratégias de vigilância de mortalidade
Objectivo:

Informações confiáveis e actuais sobre mortalidade por causa específica são
uma parte essencial na identificação de problemas de saúde emergentes e
um componente fundamental da elaboração, implementação e avaliação de
políticas de saúde baseadas em evidências. Os esforços para medir o
impacto a nível de população de epidemias globais, nomeadamente o
VIH/SIDA, e estabelecer respostas eficazes são complicados pela carência de
dados confiáveis sobre mortalidade nos países com o maior peso da doença.
Este curso dará aos participantes um entendimento básico da importância e
utilidade dos dados sobre mortalidade e introduz um leque de abordagens
para recolher estes dados. As vantagens e limitações dos diversos métodos
serão também discutidas.

Duração:
Aproximadamente 2 horas

Objectivos:

Ao concluir este curso os alunos estarão aptos a:



Enumerar as razões para usar dados de vigilância da mortalidade



Descrever os modelos proeminentes para obter dados de vigilância
da mortalidade



Entender as vantagens e limitações de cada tipo de recolha e
começar a identificar qual é mais eficaz em determinadas
circunstâncias



Entender os usos dos dados de vigilância da mortalidade para o
desenvolvimento e avaliação de programas e/ou políticas



Referir exemplos da recolha bem-sucedida de dados de vigilância
da mortalidade

Introdução à Vigilância da Mortalidade

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Por que é que a vigilância da mortalidade é importante para os
programas de saúde pública?
a. Identifica as tendências e padrões respeitantes a doenças em
populações e sub-populações ao longo do tempo.
b. Contém doenças dentro de áreas geográficas para que os programas
de cuidado e tratamento possam ser mais eficazes.
c. Pode ser útil para identificar determinantes de doenças para que as
intervenções possam ser mais focalizadas e eficazes.
d. Reduz o preço de medicamentos necessários para combater doenças.
e. A e C

2. Que dimensões da vigilância da mortalidade seriam mais afectadas por
cada uma das seguintes deficiências?
Definições diferentes sobre como classificar as mortes relacionadas com a
SIDA

Óbitos de recém nascidos não são registadas

Óbitos são apenas registadas nas áreas urbanas de uma província

Registo tardio de mortes ou disseminação tardia de registos de óbitos

3. _________ monitoriza e revê as Classificações Internacionais de
Doenças
a. Banco Mundial
b. Organização Mundial de Saúde
c. USAID
d. Organização das Nações Unidas

Introdução à Vigilância da Mortalidade

Distribuição de mortes por características demográficas

As mortes podem variar consoante a idade



Nos países em desenvolvimento, uma elevada proporção de mortes
ocorre em crianças com idade inferior a 5 anos de idade.



Entre os indivíduos do sexo masculino na faixa etária da
adolescência e de vinte e poucos anos registam-se, muitas vezes,
taxas de mortalidade mais elevadas do que entre os homens de
idade média.

As mortes podem variar consoante o sexo



Entre as crianças do sexo masculino registam-se, tipicamente,
taxas mais elevadas de mortalidade do que nas do sexo feminino.

As mortes podem variar consoante a região geográfica



A mortalidade é frequentemente superior em áreas rurais nos
países em desenvolvimento.

Dependendo do seu contexto específico, os países podem optar por recolher
outras características, tais como a etnia, religião ou situação económica
para as mortes.
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Importância do estabelecimento de uma causa de morte
“Quando os óbitos não
são registados e as causas
de morte não são
documentadas, os
governos não podem
conceber políticas de
saúde pública eficazes
nem medir o respectivo
impacto.”

(Fonte: Ficha
Informativa da OMS,
Outubro de 2007)

As informações confiáveis e oportunas sobre a mortalidade por causa
específica são um componente fundamental da elaboração, implementação e
avaliação de políticas de saúde baseadas em evidência.
Saber quem morreu mas desconhecer a causa de morte é muito limitado. A
informação sobre a causa de morte permite a concepção de intervenções
específicas passíveis de ser mais eficazes na redução da mortalidade.
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Normalizar as diversas causas de morte

Vários esforços têm sido envidados desde o início do século XIX para
desenvolver uma lista normalizada para documentar as causas de morte. Em
1893, a Lista Internacional de Causas de Morte foi adoptada pelo Instituto
Internacional de Estatística (ISI).
Em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) assumiu responsabilidade
pela lista do ISI e denominaram-na de Classificação Internacional de
Doenças (CID). No presente, a CID está na sua décima edição.
O objectivo da CID é tornar possível o registo, análise, interpretação e
comparação sistemática dos dados de mortalidade e morbidade em
distintos países e em datas diferentes.
A CID é usada para converter diagnósticos de doenças e outros problemas
de saúde de palavras em códigos alfanuméricos, o que facilita o
armazenamento, recuperação e análise dos dados.
Fonte: CID 2da edição vol. 2 p 3(9)

A CID ajuda na análise da
saúde geral de grupos
populacionais e na
monitorização da
incidência e prevalência
de doenças e outros
problemas de saúde
registados sobre vários
tipos de registos de saúde
e vitais, nomeadamente
certidões de óbito.
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Importância da vigilância mortalidade no âmbito da Saúde
Pública

Os sistemas de vigilância da mortalidade ajudam os profissionais de saúde,
administradores e decisores políticos a:



Identificar a relevância para a saúde pública de diversas doenças,



Afectar recursos para o controlo de doenças,



Avaliar tendências na mortalidade ao longo do tempo para aferir o
impacto de programas nacionais de saúde, e



Identificar determinantes de doenças.

A vigilância da mortalidade é particularmente importante para medir o
impacto a nível de população da epidemia do VIH e as respostas em regiões
como a África Subsaariana.
Pode revelar quais as sub-populações mais afectadas pelo VIH/SIDA bem
como as tendências na mortalidade relacionada com a SIDA.
Estas informações ajudarão a orientar intervenções que visam a prevenção
da propagação da doença, bem como a implementação de programas de
cuidados de saúde para indivíduos seropositivos.
Fonte: Smith et al. 2010

Dois exemplos simples de
tendências que poderiam
ser identificadas usando
dados de mortalidade:

mortes relacionadas com
a SIDA ao longo de 5
anos, numa determinada
comunidade, pode estar
relacionada com uma
intervenção orientada
para a prestação de
tratamento antiretroviral (TAR) a
indivíduos seropositivos
para o VIH.

mortes relacionadas com
a SIDA ao longo de 5
anos pode estar
relacionado a uma
mudança num
comportamento
colectivo, tal como a
crescente prevalência de
parceiros múltiplos
concomitantes (PMC).
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Características de um sistema ideal de vigilância da
mortalidade

Há quatro dimensões segundo as quais os sistemas de vigilância deveriam
ser avaliados.
Clique em cada palavra para ver exemplos do que poderia limitar a vigilância
da mortalidade em cada dimensão.




Cobertura- toda a região geográfica do país está coberta pelo
sistema.
Exaustividade – a totalidade da população dentro da área de
cobertura está abrangida.



Precisão- os dados de mortalidade recolhidos pelo sistema são
precisos em termos das características do defunto e de causa de
morte.



Actualidade- os dados de mortalidade são recolhidos, processados
e disseminados em tempo oportuno para informar a política.

São apresentados na página seguinte exemplos práticos.
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Exemplos específicos à área:

Os exemplos abaixo descrevem sucintamente os desafios concretos
enfrentados pelo pessoal que trabalho na área de vigilância da mortalidade.
Leia a descrição e decida se os desafios descritos estão relacionados com
cobertura, exaustividade, precisão ou actualidade.



Um grupo a trabalhar para recolher dados sobre enterramento
numa província no Sudeste da Ásia observa que nos registos
constam apenas as pessoas que morreram e foram sepultadas nas
capitais de distrito.
RESPOSTA



Um Gabinete Nacional de Estatística quer recolher dados sobre
crianças que morreram antes do seu quinto aniversário devido a
complicações relacionadas com a SIDA. O seu objectivo é analisar
tendências anuais embora tenham apenas acesso a dados
recolhidos durante o recenseamento nacional que ocorre a cada 10
anos.
RESPOSTA



Um grupo de investigadores pretende determinar a causa de morte
de pessoas que morreram nos últimos seis meses numa
comunidade específica. Os únicos registos existentes são os do
hospital local. O hospital local é conhecido por categorizar a maior
parte das mortes devidas a complicações relacionadas com a SIDA
como "gripe".
RESPOSTA
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Principais intervenientes envolvidos na vigilância da
mortalidade

Há muitas entidades - também chamadas de intervenientes - que
desempenham um papel de relevo no estabelecimento e manutenção de
sistemas de vigilância de mortalidade. Dependo do país, o título ou posição
dos intervenientes pode variar, embora seja possível agrupar muitos deles
em quatro categorias.



Governos nacionais e locais (Ministérios da Saúde, Justiça e
Questões Civis, Gabinetes Nacionais de Estatística) - priorizar e
planear a recolha de dados de mortalidade. Os governos nacionais
decidem que métodos de recolha de dados funcionarão melhor face
aos recursos e circunstâncias do seu país.



Organizações internacionais e bilaterais – a OMS provê recursos e
orientações; a USAID e o CDC fornecem financiamento e
assistência técnica.



Quadros de programas regionais/comunitários – estes quadros
podem registar óbitos e emitir certidões de óbito. Podem
questionar membros de agregados familiares nas comunidades
sobre mortes que ocorreram no passado. Podem também ser
responsáveis por comparar dados de mortalidade a nível regional.



Líderes comunitários - Em países com métodos de recolha de
dados inadequados, os líderes comunitários podem registar ou
notificar os responsáveis pela recolha de dados sobre mortes que
ocorreram na comunidade.

Para mais informações
sobre a identificação e
envolvimento dos
intervenientes na
procura, recolha e/ou
utilização de dados,
consulte o curso
Utilização de Dados para
Gerentes de Programas.
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Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.
1. Por que é que a vigilância da mortalidade é importante para os
programas de saúde pública?
a. Identifica as tendências e padrões respeitantes a doenças em
populações e sub-populações ao longo do tempo.
b. Contém doenças dentro de áreas geográficas para que os programas
de cuidado e tratamento possam ser mais eficazes.
c. Pode ser útil para identificar determinantes de doenças para que as
intervenções possam ser mais focalizadas e eficazes.
d. Reduz o preço de medicamentos necessários para combater doenças.
e. A e C
2. Que dimensões da vigilância da mortalidade seriam mais afectadas por
cada uma das seguintes deficiências?
Definições diferentes sobre como classificar as mortes relacionadas com a
SIDA

Mortes de recém-nascidos não são registadas

Mortes são apenas registadas nas áreas urbanas de uma província

Registo tardio de mortes ou disseminação tardia de registos de óbitos

3. Que sistema é actualmente usado para normalizar as causas de morte a
nível mundial?
a. IDS-10
b. CID-10
c. ONU-10
d. Orientações de registo vital da ONU

4. _________ monitoriza e revê as Classificações Internacionais de
Doenças
a. Banco Mundial
b. Organização Mundial de Saúde
c. USAID
d. Organização das Nações Unidas

Sistemas de Registo Vital (RV)

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. O estabelecimento e manutenção de um registo vital (RV) funcional
requer um compromisso político e financeiro.
Verdadeiro
Falso

2. Que tipos de dados de mortalidade são captados pelos sistemas de RV?
(Marque tudo o que for aplicável)
a. Idade
b. Sexo
c. Comportamento sexual
d. Estatuto socioeconómico
e. Causa de mortes

3. Quais são alguns das razões devido às quais um país possa não ter um
sistema de RG totalmente funcional?
a. Os sistemas de RV nem sempre abrangem as áreas rurais.
b. A elevada prevalência de nascimentos e mortes que ocorrem no
domicílio.
c. Os dados são registados manualmente e nunca são enviados para os
níveis mais altos.
d. B e c
e. Todas as alíneas acima

Sistemas de Registo Vital (RV)

O padrão de ouro: Sistemas de Registo Vital (RV)
A ONU considera o
registo de todos os
nascimentos e mortes
como um direito
humano.

Um sistema de
registo civil é uma
categoria específica de
um sistema de registo
vital que é regido por um
decreto, lei ou disposição
regulamentar em
conformidade com os
requisitos jurídicos de
um país.

A melhor maneira de um país produzir estatísticas de mortalidade e de causa
de morte é por meio de um sistema de registo vital ou civil. Um sistema
deste tipo deve idealmente captar todas as mortes e registar as
características demográficas do defunto (por exemplo, idade, sexo e
localização) e uma causa de morte clinicamente determinada.
Quando estes sistemas são plenamente funcionais podem ser uma fonte de
estatísticas vitais contínuas e confiáveis, proporcionando informações sobre
nascimentos, mortes, casamento e migração. Devido à característica de
continuidade, este tipo de sistemas de recolha de dados permite aos
utilizadores determinar tendências ao longo do tempo.
Fonte: Setel et al. 2007

Sistemas de Registo Vital (RV)

Disponibilidade de estatísticas vitais

A maior parte dos países com sistemas de registo vital em pleno
funcionamento encontra-se no mundo desenvolvido, o que pode ser
verificado pelo gráfico da ONU acima.
Segundo a ONU, em todo o mundo, apenas 60% de 230 países e áreas
registam pelo menos 90% dos nascimentos.
No que diz respeito ao registo de óbito, apenas 47% dos países e áreas tem
pelo menos 90% de cobertura.
De acordo com a OMS, apenas 31 dos 193 países membros da OMS
fornecem dados de causa de morte de alta qualidade.
Fontes: Unstats.org de Fevereiro de 2010 e OMS, Outubro de 2007

Sistemas de Registo Vital (RV)

Cobertura de registo de morte na África Subsaariana
Clique aqui para ver o
mapa inteiro com a
cobertura de registo de
morte em toda a África
Sub-Saariana.

A África Subsaariana carrega o peso do VIH/SIDA mundial e,
consequentemente, as suas taxas de mortalidade devido ao SIDA são das
mais elevadas do mundo.
Contudo, a maior parte desta informação de mortalidade não é captada. O
mapa acima mostra as baixas taxas de cobertura de mortalidade na maior
parte da região, independentemente da causa de morte.
Fonte: Lusamba-Dikassa et al. 2010
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África do Sul: Um exemplo de um sistema de registo vital
bem-sucedido na África Sub-Saariana
O Método rápido de
vigilância de
mortalidade da África
do Sul usou informações
contidas no registo
populacional nacional,
comparando subconjuntos de todos os
conjuntos de dados de
mortalidade para
produzir dados após 1 ou
dois meses da recolha.

Embora a maior parte dos países africanos não tenha sistemas de registo
vital sólidos, nos últimos anos. a África do Sul tem dados grandes passos
adiante na produção de estatísticas vitais. Durante a maior parte do século
passado, eram mantidos apenas registos esporádicos. Contudo, com a
adopção da Births and Deaths Registration Act [Lei de Registo de
Nascimentos e Mortes] de 1992, o país começou a passar para um sistema
uniforme de RV.
Metodologia
Durante todo o período de desenvolvimento do seu sistema, a África do Sul
usou vários métodos provisórios que compilaram dados de amostragens da
população para viabilizar a tomada de decisões educadas sobre dados de
mortalidade. Estes métodos foram desenvolvidos com a participação de
diversas agências e organizações, tanto governamentais como privadas.
Resultados
A África do Sul conseguiu formar pessoal e implementar um sistema passoa-passo, dando tempo para a comunidade se adaptar gradualmente ao seu
papel. Quando a infra-estrutura tecnológica estava a postos para acomodar
um sistema mais actualizado, a maioria da população já estava habituada a
registar nascimentos e a notificar mortes. O sistema teve capacidade para
fazer uma transição eficaz para que a vigilância regional e local pudesse
continuar sem interrupções.
Contudo, há ainda desafios que devem ser abordados, os quais se
encontram relacionados abaixo.
Fonte: Smith et al. 2010

Desafios

de morte, especialmente
nas áreas rurais e quando
se suspeita que a causa
de morte seja devido a
complicações
relacionadas com
VIH/SIDA, é ainda
considerado pouco fiável
em parte devido ao
estigma associado com o
VIH/SIDA.
ormulário de
notificação de morte
pode ser confuso para as
populações analfabetas.
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O que acontece quando não existe um Sistema de RV ou
quando este não é funcional?

Embora um sistema de RV plenamente funcional seja o padrão de ouro para
os métodos de recolha de dados de vigilância de mortalidade, a maior parte
dos países não tem recursos ou um compromisso político de longa data para
desenvolver o sistema.
Nos países em que a maior parte dos nascimentos e mortes ainda ocorre no
domicílio, e/ou em que o registo destes eventos não é obrigatório por lei, há
um número considerável de eventos vitais que não são registados ou que
são registados inapropriadamente, o que impede a aferição da verdadeira
dinâmica demográfica da população.
O desenvolvimento de sistemas de RV de alta qualidade e que abranjam
toda a população pode levar décadas a ser concretizado. Uma vez
implementados, estes sistemas requerem compromissos de recursos
substanciais e contínuos.
Vários países contam com sistemas de RV que não são plenamente
funcionais por diversas razões:




O sistema de RV pode funcionar apenas em áreas urbanas.



Os dados podem ser registados manualmente, em papel, e a
tabulação e comparação a níveis superiores nunca ocorre.

O sistema de RV pode prover informações de causa de morte
apenas para mortes em hospitais.

Há vários outros métodos, muitos dos quais em utilização, autópsia verbal
(AV), que podem ser usados para recolher estatísticas de mortalidade e
causas de morte na ausência de um sistema plenamente funcional de RV.
O restante deste curso proporciona uma visão geral de alguns dos métodos
mais comuns para recolher dados de mortalidade. Usados individualmente,
cada um destes métodos pode ser um elemento básico que pode, em última
análise, resultar na criação de um sistema de RV.
Fonte: Hill and Lopez et al. 2007

Até 2005, mais de 90%
dos países africanos não
tinha dados de causa de
morte disponíveis para
qualquer ano posterior a
1990.

(Fonte: OMS 2008)

Sistemas de Registo Vital (RV)

Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Por que motivo os sistemas de RV são considerados o “padrão de ouro”
dos métodos de vigilância de mortalidade? (Marque tudo o que for
aplicável)
a. São o método mais eficaz em termos de custo da vigilância de
mortalidade.
b. São o método ideal e mais confiável de vigilância de mortalidade.
c. São o método mais caro de vigilância de mortalidade.
d. Produzem a cobertura mais completa de mortes na população.

2. O estabelecimento e manutenção de um registo vital (RV) funcional
requer um compromisso político e financeiro.
Verdadeiro
Falso

3. Que tipos de dados de mortalidade são captados pelos sistemas de RV?
(Marque tudo o que for aplicável)
a. Idade
b. Sexo
c. Comportamento sexual
d. Estatuto socioeconómico
e. Causa de mortes

4. Quais são alguns das razões devido às quais um país possa não ter um
sistema de RG totalmente funcional?
a. Os sistemas de RV nem sempre abrangem as áreas rurais.
b. A elevada prevalência de nascimentos e mortes que ocorrem no
domicílio.
c. Os dados são registados manualmente e nunca são enviados para os
níveis mais altos.
d. B e c
e. Todas as alíneas acima

Autópsia verbal

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. A OMS definiu um conjunto de normas para o desenvolvimento de
conteúdo para inquéritos de autópsias verbais.
Verdadeiro
Falso

2. Qual das seguintes faixas etárias tem inquéritos normalizados usados
pela OMS para recolha de dados de autópsias verbais? (Marque tudo o que
for aplicável )
a. 0-27 dias para recém-nascidos
b. 28 dias a 14 anos de idades para crianças
c. 15 anos e acima para adultos
d. Entre 12 a 55 anos de idade para mulheres em idade fértil
e. 55 anos e acima para as pessoas de idade

3. Qual das seguintes NÃO é uma vantagem resultante da utilização de
médicos para codificar causas de morte para inquéritos de autópsias
verbais?
a. O processo é rápido e eficiente.
b. Cada caso verificado pode ser analisado individualmente por vários
peritos.
c. Os médicos locais podem estar mais familiarizados com as causas de
morte regionais.
d. Os médicos podem consultar-se entre si para determinar a causa de
morte.

Autópsia verbal

Introdução

Autópsia verbal(AV) é um método de determinar a causa de morte com a
administração de um inquérito detalhado aos prestadores de cuidados ou
familiares mais próximos sobre os sintomas e eventos que precederam a
morte.
A AV é particularmente útil em locais onde a maior parte das pessoas morre
no domicílio sem ter contacto com o sistema de saúde.
Para que os resultados das autópsias verbais sejam comparáveis de ano
para ano, precisam de basear-se em procedimentos normalizados,
nomeadamente os inquéritos normalizados e metodologia de codificação.
A OMS desenvolveu um conjunto de normas para o conteúdo de inquéritos
de autópsias verbais bem para como atribuir causas de morte codificadas
pelo CID-10.
Fonte: MEASURE Evaluation 2007

Foram divulgados três
inquéritos internacionais
normalizadas da OMS em
2007: um para recémnascidos com menos de
28 dias, outro para
crianças dos 28 dias aos
14 anos de idade e um
último para adultos a
partir dos 15 anos de
idade. Os formulários
podem ser descarregados
do Sistema de
Informação Estatística da
OMS (WHOSIS) aqui.

Autópsia verbal

Identificar causas de morte por meio de autópsias verbais

Há dois métodos básicos para atribuir causas de morte a partir das
informações extraídas de inquéritos de autópsias verbais:




Avaliação clínica
Determinação informática

Fonte: Quigley et al. 1999

Autópsia verbal

Identificar a causa de morte: A avaliação clínica

Os sintomas e condições que precederam a morte que estão registados num
inquérito de autópsia verbal podem ser avaliados por um médico qualificado
para atribuir as causas de morte subjacentes e contribuintes.
A principal vantagem de codificar os dados de causa de morte usando
avaliações clínicas é que cada caso é avaliado individualmente e as
respostas abertas no inquérito de AV podem ser lidas e analisadas. Ademais,
um médico local pode estar mais familiarizado com as causas de morte
regionais.
Um desafio importante para a utilização da avaliação clínica para
identificar a causa de morte é que o processo é moroso e dispendioso. Nos
países em desenvolvimento em que o número de médicos é à partida
limitado, retirar médicos das suas responsabilidades de prestação de
cuidados para emitir certidões de óbito pode resultar que um número ainda
menor de pessoas recebem tratamento médico.
Fonte: Setel et al. 2006

Na avaliação clínica é
comum dois médicos,
independentemente,
atribuírem causas de
morte para cada caso. Se
houver discrepâncias
entre as determinações
dos dois médicos, é-lhes
pedido que cheguem a um
acordo. Quando isto não é
possível, é introduzido um
terceiro médico para
determinar a causa de
morte.

Autópsia verbal

Avaliação clínica de autópsia verbal para determinar causas
de morte na Tailândia
Para ler mais sobre este
estudo e a respectiva
metodologia, clique aqui.
O uso de AV foi uma ferramente valiosa para determinar os padrões de
mortalidade por causa específica na Tailândia. Uma amostragem com
representação nacional de mortes que ocorreram na Tailândia durante 2005
foi extraída de uma base de dados de mortalidade da Tailândia.
Metodologia
Os agregados familiares onde ocorreram mortes foram visitados por
entrevistadores de AV. As AV foram analisadas por médicos que atribuíram
causas de morte juntamente com os códigos CID-10 correspondentes. As
informações de mortalidade resultantes deste inquérito de AV foram usadas
para ajustar padrões de mortalidade por causa específica a nível nacional.
Resultados
Os investigadores constataram que o VIH/SIDA foi a principal causa de
morte em adultos na faixa etária dos 15 aos 49 de idade em 2005, sendo
responsáveis por 22,6% e 30,7% das mortes de indivíduos do sexo
masculino e feminino nesta faixa etária, respectivamente. A nível nacional, o
VIH/SIDA foi a terceira maior causa de morte, responsável por 7,4% de
todas as mortes. Este valor foi superior ao que tinha sido anteriormente
notificado no sistema de registo vital, o qual nem sequer indicava o
VIH/SIDA entre as dez principais causas de morte para indivíduos do sexo
masculino.
Isto levou os investigadores a concluir que a proporção de mortes
relacionadas com o VIH/SIDA estava a ser provavelmente sub-notificado no
registo vital.
Comparando estas constatações com as de um estudo anterior realizado em
1999, os investigadores identificaram uma redução significativa na
mortalidade devido ao VIH/SIDA. Assim, concluíram que isto se deve
provavelmente à redução da prevalência do VIH na Tailândia, bem como a
uma campanha nacional bem-sucedida que visou disponibilizar amplamente
a terapia anti-retroviral.
Fontes: Polprasert et al. 2010; Rao et al. 2010

Para ler mais sobre os
resultados deste estudo,
clique aqui.

Autópsia verbal

Identificar a causa de morte: Usar determinação
informática
Os algoritmos
consideram apenas as
secções fechadas do
inquérito da autópsia
verbal e não consideram
a narrativa aberta dos
inquiridos.

A determinação informática implica a utilização de um algoritmo.
Um algoritmo é uma sequência de passos que são seguidos por ordem para
fazer um cálculo ou tomar uma decisão. Neste caso, os algoritmos são
concebidos de forma a atribuir uma causa de morte para mortes numa
amostragem.
Os algoritmos são bons para comparar causas de morte entre locais
diferentes e ao longo do tempo. São também um método menos dispendioso
e mais rápido de determinar causas de morte do que a utilização de
avaliações clínicas. Devido à sua natureza de “caixa preta”, são necessários
peritos para concebê-los o que pode potencialmente causar problemas para
as equipas no país, as quais têm de modificá-los e tomar em conta uma
nova doença emergente ou padrões regionais de sintomas que diferem dos
do modelo pré-determinado.
Há dois tipos principais de algoritmos.



Algoritmos "especializados" pré-definidos - as normas para
classificar a causa de morte baseiam-se no número e tipo de
sintomas que são exibidos; as normas são derivadas das
experiências dos profissionais médicos.



Algoritmos derivados de dados - as normas para classificar a
causa de morte baseiam-se em dados de AV e dados de padrões
de ouro em que a “verdadeira” causa de morte é conhecida com
base nos registos médicos. As abordagens derivadas de dados
incluem os algoritmos de probabilidade bayesianos, as redes
neurais e os modelos de padrões de sintomas.

Fonte: Lopman et al. 2006

Autópsia verbal

Identificar a causa de morte: Usar dados de autópsias
verbais por determinação informática no Zimbábue e na
Tanzânia

Encontra-se abaixo um exemplo de casos em que foram usados algoritmos
para codificar e analisar efectivamente a causa de morte em duas províncias
em países diferentes.
Metodologia
As populações nos sistemas de vigilância demográfica do projecto
Manicaland na região rural Oriental do Zimbábue e do coorte de VIH de
Kisesa no Distrito de Magu no Noroeste da Tanzânia foram monitorizadas ao
longo de vários anos. Foram levados a cabo sero-inquéritos para determinar
o estado de seropositividade para o VIH de indivíduos na população. As
informações de seropositividade foi ligada às mortes que ocorreram nessas
populações, e as mortes foram seguidas por AV.
Foi concebido um algoritmo derivado de dados baseado em nove sinais e
sintomas de mortes relacionadas com o VIH/SIDA, como perda de peso,
herpes zoster e icterícia.
Resultados
O estudo concluiu que em Manicaland, Zimbábue, 75% das mortes foram
devido ao VIH/SIDA. Em Kisesa, Tanzânia, 51% das mortes em adultos na
faixa etária dos 15 aos 44 anos de idade foram devido ao VIH/SIDA e 33%
das mortes em adultos na faixa etária dos 45 aos 49 anos de idade foram
devido ao VIH/SIDA.
Fonte: Lopman et al. 2010

Para ler mais sobre este
estudo clique aqui.

Autópsia verbal

Conclusão

No decorrer das três sessões seguintes, serão apresentados e comparados
diversos métodos de recolher dados de mortalidade que usam a autópsia
verbal. Serão discutidas as vantagens e limitações que determinam quão
eficaz podem ser em diversas situações.

Autópsia verbal

Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.
1. A OMS definiu um conjunto de normas para o desenvolvimento de
conteúdo para inquéritos de autópsias verbais.
Verdadeiro
Falso
2. Qual das seguintes faixas etárias tem inquéritos normalizados usados
pela OMS para recolha de dados de autópsias verbais? (Marque tudo o que
for aplicável )
a. 0-27 dias para recém-nascidos
b. 28 dias a 14 anos de idades para crianças
c. 15 anos e acima para adultos
d. Entre 12 a 55 anos de idade para mulheres em idade fértil
e. 55 anos e acima para as pessoas de idade
3. Qual das seguintes NÃO é uma vantagem resultante da utilização de
médicos para codificar causas de morte para inquéritos de autópsias
verbais?
a. O processo é rápido e eficiente.
b. Cada caso verificado pode ser analisado individualmente por vários
peritos.
c. Os médicos locais podem estar mais familiarizados com as causas de
morte regionais.
d. Os médicos podem consultar-se entre si para determinar a causa de
morte.

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragens
(SAVVY)
Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. O principal objectivo da metodologia SAVVY é:
a. Mudar o sistema de registo vital de um país.
b. Recolher dados de mortalidade que ocorrem foram das unidades de
saúde.
c. Reduzir custos para comunidades que pretendem implementar
estratégias de vigilância de mortalidade.
d. Usar uma fonte única de dados para obter dados de mortalidade.

2. Todas as afirmações a seguir são limitações associadas à utilização da
metodologia SAVVY para recolher dados de mortalidade, EXCEPTO:
a. A metodologia SAVVY não pode ser configurada de forma a ter uma
representação nacional.
b. A população da amostragem tem de ser grande para que os
resultados sejam precisos.
c. As causas de morte podem ser excluídas quando se trata de uma
população de amostragem.
d. A metodologia SAVVY requer compromissos de financiamento de
longo prazo.

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Introdução

A OMS reconheceu que
Se um país não contar com um sistema de RV plenamente funcional ou se
não tiver os recursos para estabelecê-lo a curto prazo, a segunda melhor
opção é uma sistema de registo vital baseado numa amostragem.
Esta secção provê mais detalhe sobre como uma funciona um sistema de
registo vital por amostragem com autópsia verbal (SAVVY)
Serão discutidos adicionalmente exemplos de países que estão a
implementar um sistema de registo vital baseado por amostragem, incluindo
experiências da Zâmbia, Índia e China.

um sistema de registo
vital por amostragem
“pode constituir uma
solução intermédia
importante para obter
informações sobre
mortalidade e causa de
morte sobre o país”.

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
SAVVY - Uma peça essencial na construção de um sistema
de RV

SAVVY (SAmple Vital Registration with Verbal AutopsY) é um sistema de
registo vital por amostragem com autópsia verbal que fornece informações
com representatividade nacional sobre os níveis e causas de
mortalidade. Embora o objectivo principal seja um sistema de registo
plenamente funcional que forneça dados utilizáveis sobre mortalidade, os
sistemas SAVVY colmatam o fosso provisoriamente e ajudam os países a
desenvolver capacidades voltadas para obter um sistema de registo vital
integral.
Com o SAVVY, o objectivo é passar de uma situação na qual o conhecimento
da maior parte dos eventos vitais que ocorrem nas comunidades se perdeu
(representado na Figura 1), para uma situação na qual as informações sobre
esses eventos vitais é incorporada no sistema de informação de saúde
(Figura 2).
Fonte: MEASURE Evaluation 2007

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
O processo SAVVY: Visão geral

Os métodos SAVVY baseiam-se num esquema básico que combina a recolha
contínua de dados com esforços de recolha de dados de mais longo prazo.



O primeiro passo para o estabelecimento de um sistema SAVVY é
seleccionar e definir áreas de amostragem representativas com o
país.



Em seguida, é realizado um recenseamento completo para criar
uma linha de base, de todos os agregados familiares e residentes
nas áreas de amostragem.



No seguimento do recenseamento de linha de base e
continuamente daí em diante, os informantes chave notificam os
entrevistadores de autópsias verbais de todas as mortes nas áreas
de amostragem.



O entrevistador da AV realiza em seguida um entrevista no
agregado familiar em que ocorreu a morte.



Os informantes chave identificam e registam também todos os
nascimentos, emitindo uma certidão de nascimento para as mães.

Num sistema SAVVY, as informações de recenseamentos dos residentes de
cada área de amostragem são actualizadas para captar as alterações na
população devido a migração e para verificar as populações residentes e
verificar se os registos de nascimento e de óbito estão completos.
As metodologias SAVVY podem ser adaptadas para ser utilizadas em Locais
de Vigilância Demográfica (LVD) e inquéritos baseados em população. Estas
aplicações serão discutidas em maior detalhe nas sessões seguintes.
Fonte: MEASURE Evaluation e U.S. Census Bureau 2007

Usar indivíduos em
funções duplas em
operações a nível de
campo – como um
entrevistador de
recenseamento e
entrevistador de autópsia
verbal – pode tornar o
processo de recolha de
dados mais eficiente,
para além de conquistar a
confiança da
comunidade.

Os métodos SAVVY são
integralmente
harmonizados com a
Classificação
Internacional de Doenças
(CID) da OMS.

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Kit de ferramentas do SAVVY:
Algumas ferramentas
adicionais do SAVVY:
Está disponível um kit de ferramentas SAVVY que contém manuais e guias
de formação para diferentes etapas.






Recenseamento de linha de base
Autópsia verbal
Certificação e codificação de causa de morte
Actualização do recenseamento

Estão também disponíveis guias de formação para as diversas funções dos
quadros.






Informante chave
Entrevistador do recenseamento
Gerente de processamento de dados
Entrevistador de autópsia verbal

Todos estes documentos devem ser adaptados para utilização local.
Encontram-se disponíveis no Website da MEASURE Evaluation.

calendário para registar
eventos históricos na
comunidade para
utilização nas entrevistas
para supervisores que
supervisionam acções de
formação ou entrevistas
para comunicar a
comunidade sobre a
importância de participar
em actividades
relacionadas com
inquéritos

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Exemplo da área: Zâmbia

Na Zâmbia, uma avaliação do governo do sistema de registo civil concluiu
que este era deficiente e fragmentado devido à notificação incompleta dos
eventos vitais. Os dados sobre o número e causas de morte foram
insuficientes para informar a política de saúde. Como resultado, o governo
decidiu implementar o SAVVY.
Metodologia
O Recenseamento da População de 2000 da Zâmbia foi usado para construir
o quadro de amostragem para o SAVVY. Foi seleccionada aleatoriamente
uma amostragem representativa a nível nacional de 76 locais de supervisão
de recenseamento (46 rurais e 30 urbanos) para a implementação do registo
vital com autópsia verbal.
Como parte de uma fase piloto, o SAVVY foi inicialmente estabelecido em
quatro províncias que continham um subconjunto de outros locais (33). Foi
levado a cabo um recenseamento de base pare reunir características
demográficas e socioeconómicas chave de agregados familiares e a
respectiva população e para identificar mortes ocorridas nos 12 meses
passados. Para todas as mortes identificadas, foi administrada uma AV
usando os inquéritos normalizados da OMS. No final de 2010, médicos
avaliaram os inquéritos das AV e certificaram a causa de morte.
Foi prestada formação para enfermeiras e outro pessoal médico para
qualificá-los como entrevistadores de autópsias verbais, e nove médicos
receberam formação sobre a avaliação de inquéritos de AV, atribuição de
causa imediata e subjacente de morte baseada nos princípios e directrizes
de codificação do CID-10 e produção de certificados de óbito.
Resultados
Os primeiros resultados preliminares foram divulgados no início de 2011
destes 33 locais piloto. As principais causas de morte na Zâmbia foram
identificadas como VIH/SIDA, lesões e acidentes, malária, subnutrição,
doenças cardíacas hipertensivas/isquémicas e condições perinatais e
neonatais precoces. Pouco mais da metade das quase 400 mortes ocorreram
no domicílio. Após a avaliação do projecto piloto, a Zâmbia tenciona
expandir a implementação a todas as nove províncias, por meio da
agregação dos restantes 43 locais.
Fonte: Smith et al. 2010

Segundo a ONUSIDA, a
taxa de prevalência do
VIH em adultos na
Zâmbia, na faixa etária
dos 15 aos 49 anos de
idade, foi 13,5%, em
2009.
O sistema SAVVY irá
auxiliar as autoridades
de saúde da Zâmbia a
monitorizar a
mortalidade relacionada
com a SIDA.

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Exemplo da área: Índia

O Sistema por Amostragem de Registo (SAR) na Índia foi estabelecido pelo
Gabinete do Chefe do Registo Civil em 1964-1965, numa base piloto, e
tornou-se plenamente operacional em 1969-1970. Como uma das maiores
amostragens demográficas contínuas de agregados familiares do mundo,
abrange actualmente 1,4 milhões de agregados familiares com uma
população de cerca de 7,6 milhões e regista nascimentos e mortes. Em
1999, a autópsia verbal estava integrada no SAR para determinar as causas
de morte. Mais informações disponíveis aqui.
Metodologia
Os formulários usados no SAR da Índia para a autópsia verbal são
denominados RHIME (Entrevista do Agregado Familiar de Rotina,
Representativa e com Repetição de Amostragem sobre Mortalidade com
Avaliação Médica). Este formulários foram desenvolvidos com base na
experiência da OMS, o sistema de vigilância da China e outros estudos
nacionais e internacionais. Os formulários incluem secções narrativas e
estruturadas, com formulários separados para mortes neonatais (menos de
28 dias), mortes infantis (29 dias a 14 anos), mortes de adultos (acima dos
15 anos) e um aditamento ao formulário para adultos para mortes
maternas.
Os formulários das AV foram codificados separadamente por dois médicos
com reconciliação e adjudicação de divergências.
Resultados
As informações do SAR combinadas com a AV determinaram que em 2004, o
VIH era responsável por 8,1% de todas as mortes entre adultos na faixa
etária dos 25 aos 34 anos de idade e 3,2% de todas as mortes entre
pessoas na faixa etária dos 15 aos 59 anos de idade.
Estes resultados sugeriram que a Índia tinha cerca de 1,4 a 1,6 milhões de
adultos na faixa etária dos 15 aos 49 anos de idade portadores da infecção
do VIH, entre 2004 a 2006, o que era cerca de 40% inferior à estimativa
oficial.
Fontes: Sethi RC 2007; Jha P et al. 2010

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Exemplo da área: China

Na China, o Ministério da Saúde estabeleceu o Sistema de Pontos de
Vigilância de Saúde (DSP) em 1980, para melhorar a usabilidade dos dados
provenientes do sistema de registo vital. O Sistema de Pontos de Vigilância
de Saúde é uma amostragem com representatividade nacional de locais que
geram estatísticas de mortalidade por causa específica.
Metodologia
A amostragem consiste em 145 locais urbanos e rurais abrangendo um total
de aproximadamente 10 milhões de pessoas, o que equivale a pouco menos
de 1% da população nacional. Desde 1990, o sistema tem coberto
nascimentos, mortes e a incidência de 35 doenças notificáveis. As
informações de registos médicos, aliadas à administração de autópsias
verbais, ajudam a determinar as causas de morte.
Resultados
As informação dos Sistema DPS, em conjunto com os dados de registos
vitais, ajudaram a determinar que cancro pulmonar, doenças
cerebrovasculares, doenças cardíacas coronárias e diabetes constituíram a
maior proporção de mortes, enquanto que a proporção de mortes devidas a
doenças infecciosas, pneumonia e transtornos perinatais se encontravam em
declínio.
Fonte: Yang et al. 2005

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Vantagens de utilizar SAVVY para recolher dados sobre
mortalidade

Recolher dados de mortalidade usando uma amostragem baseada em
sistemas de registo vital com autópsia verbal tem inúmeras vantagens.



Os países podem obter dados com representatividade nacional
sobre eventos vitais sem incorrer os custos elevados associados a
um sistema de registo em pleno funcionamento.



Os países podem produzir estatísticas vitais sobre o número de
mortes por idade, sexo e causa.



As taxas de mortalidade e as fracções de causa de morte são
continuamente recolhidas permitindo aos países, bem como às
regiões geográficas, determinar tendências ao longo do tempo.

A implementação de um sistema de registo vital baseado em amostragem
desenvolve capacidades e proporciona aos países a opção de,
eventualmente, expandir o sistema para outras regiões para além da
amostragem original. Um sistema deste tipo pode servir como elemento
básico para a construção de um sistema de registo vital plenamente
funcional que produza dados de alta qualidade sobre mortalidade e causas
de morte.
Fontes: MEASURE Evaluation 2007; Graham et al. 2008

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Limitações da utilização de SAVVY para recolher dados
sobre mortalidade

Há algumas limitações para a implementação de um sistema de registo vital
por amostragem com autópsia verbal.



Acima de tudo, estes sistemas requerem um compromisso por
parte dos parceiros nacionais e regionais e da comunidade. Para
que um sistema seja bem-sucedido, vários órgãos governamentais
devem trabalhar de forma coordenada e colaborativa.



Embora seja muito menos dispendioso do que um sistema de
registo plenamente funcional, um sistema baseado em
amostragem requer, ainda assim, compromissos de financiamento
de longo prazo.



É necessário um tamanho de amostragem maior para a obtenção
de resultados representativos a níveis sub-nacionais.



O tamanho da amostragem limita também o número de causas de
morte que podem ser identificadas ou medidas com precisão, em
particular no que diz respeito às causas de morte relativamente
raras.



As autópsias verbais têm também limitações que dificultam a
identificação de algumas causas de morte.

Fontes: MEASURE Evaluation 2007; Graham et al. 2008

Utilizar Sistemas de Registo Vital por Amostragem
(SAVVY)
Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. O principal objectivo da metodologia SAVVY é:
a. Mudar o sistema de registo vital de um país.
b. Recolher dados de mortalidade que ocorrem foram das unidades de
saúde.
c. Reduzir custos para comunidades que pretendem implementar
estratégias de vigilância de mortalidade.
d. Usar uma fonte única de dados para obter dados de mortalidade.

2. Quais são as vantagens de usar técnicos de recenseamento como
entrevistadores de autópsias verbais?
a. São criados mais empregos para os membros da comunidade.
b. Os membros comunitários confiam em pessoas que reconhecem,
contribuindo com respostas mais honestas e precisas durante as entrevistas.
c. O processo de recolha de dados torna-se mais eficaz
d. A e c
e. B e c
f. Todas as alíneas acima

3. Todas as afirmações a seguir são limitações associadas à utilização da
metodologia SAVVY para recolher dados de mortalidade, EXCEPTO:
a. A metodologia SAVVY não pode ser configurada de forma a ter uma
representação nacional.
b. A população da amostragem tem de ser grande para que os
resultados sejam precisos.
c. As causas de morte podem ser excluídas quando se trata de uma
população de amostragem.
d. A metodologia SAVVY requer compromissos de financiamento de
longo prazo.

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Os dados de IDS (Inquéritos Demográficos e de Saúde) podem ser úteis
para fazer inferências sobre as taxas de mortalidade de uma população
como um todo.
Verdadeiro
Falso

2. Os inquéritos de mortalidade pós-recenseamento recolhem, regra geral,
quais dos indicadores a seguir: (Marque tudo o que for aplicável)
a. Idade
b. Localização
c. Antecedentes sexuais
d. Sexo
e. Taxa de mortalidade por causa específica

3. Os inquéritos demográficos e de saúde são úteis para recolher (A) dados
de_________ mas regra geral não captam (B) dados de________.
a. (A) causa de morte; (B) rural
b. (A) Mortalidade materna; (B) causa de morte
c. (A) Saúde a nível da população geral; (B) mortalidade infantil
d. (A) Mortalidade adulta; (B) mortalidade infantil

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Os inquéritos baseados na população constituem outra abordagem
alternativa para a obtenção de informações sobre quem morre e de que
morrem, na ausência de um sistema de registo vital integral. Estes
inquéritos servem, amiúde, como base, mas dependendo de como são
concebidos, podem também ser usados para estabelecer uma amostragem
contínua baseada em sistemas de registo vital, tal como descrito na secção
anterior.
Tipos de inquéritos
Esta secção abordará dois tipos de inquéritos baseados em população:



Os inquéritos de mortalidade pós-recenseamento
administram autópsias verbais a uma amostragem de agregados
familiares que notificaram uma morte, durante um período
determinado de tempo anterior no recenseamento. Podem
proporcionar uma sinopse das taxas de mortalidade e causas de
morte. Estes inquéritos dependem em grande medida do
recenseamento, tanto em termos de cronologia como da qualidade
do recenseamento.



Os Inquéritos Demográficos e de Saúde (IDS) fornecem
informações gerais sobre uma gama ampla de tópicos de saúde,
nomeadamente a mortalidade infantil e em crianças com idade
inferior a 5 anos de idade. No entanto, um IDS não fornece
informações sobre as causas de morte. Adicionar um componente
de autópsia verbal a um IDS permite que sejam obtidas fracções
sobre mortalidade por causa específica com representatividade a
nível nacional.

Fontes: MEASURE Evaluation 2008; Graham et al. 2009

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Recolher dados de mortalidade usando inquéritos pósrecenseamento
As ferramentas SAVVY
discutidas na sessão
anterior podem ser
usadas para a formação
de entrevistadores,
concepção de
questionários de AV,
gestão de processamento
de dados e para facilitar a
codificação de causas de
morte para inquéritos de
mortalidade pósrecenseamento.

Muitos países levam a cabo um recenseamento da população aproximadamente
em intervalos de 10 anos.
A Organização das Nações Unidas recomenda que os países incluam uma secção
relativa a mortalidade no seu inquérito do recenseamento. Os agregados
familiares são inquiridos sobre mortes que ocorreram num período de tempo
específico, regra geral 12 meses, anterior à data do recenseamento. Pede-se aos
agregados familiares que forneçam o nome, idade, sexo e datas de morte dos
defuntos. Se a pessoa falecida era uma mulher em idade reprodutiva (regra geral
dos 15 aos 49 anos de idade), são feitas perguntas adicionais para determinar se
a ocorrência poderá ter sido uma morte materna.
Os inquéritos de mortalidade pós-recenseamento podem ser usados para
seguimento com uma amostragem da população, com o fim de recolher
informações que possam não estar disponíveis de nenhuma outra fonte. Criando
uma amostragem dos agregados familiares extraída do recenseamento, os
entrevistadores podem voltar aos agregados familiares que notificaram uma morte
no recenseamento e administrar questionários de autópsia verbal para um

inquérito de mortalidade pós-recenseamento.
Estes inquéritos podem ser usados como referência para comparações dos
resultados produzidos pelo sistema de registo vital ou podem servir como fonte
primária de informação em países em que os sistemas de registo vital não existem
ou são severamente inadequados.
Que informação é adquirida de inquéritos de mortalidade pósrecenseamento
Os inquéritos de mortalidade pós-recenseamento proporcionam aos países
fracções de morte por causa específica por idade, sexo e área geral de residência
(urbana/rural). Têm também capacidade para transmitir estas informações para
os níveis administrativos inferiores, como estados ou províncias, quando a
amostragem é construída de forma apropriada. Um aspecto talvez mais
importante é que as informações obtidas dos inquéritos de mortalidade
pós-recenseamento permitem aos países calcular as taxas de mortalidade
por causa específica.
Fontes: Mazive and Cummings 2009; MEASURE Evaluation 2007

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Exemplo da área: Moçambique

Moçambique conta com um sistema de registo vital, embora este não seja
completo. Como exemplo, apenas 6% dos nascimentos de crianças com
idade inferior a 5 anos foram registados, de acordo com o Inquérito de
População e Saúde de 2004 levado a cabo pelo Instituto Nacional de
Estatística de Moçambique.
A maior parte dos dados sobre mortalidade em Moçambique são
provenientes de mortes hospitalares, o que constituiu uma minoria das
mortes. Por estes motivos, as autoridades no Ministério da Saúde e no
Instituto Nacional de Estatística concluíram que era necessário implementar
outra opção para vigilância da mortalidade. Especificamente, queriam
informações sobre mortalidade que fosse representativa a nível nacional,
urbano/rural e de província.
Metodologia
O recenseamento de 2007 de Moçambique incluiu uma secção sobre
mortalidade que perguntava aos agregados familiares sobre mortes
ocorridas nos 12 meses anteriores à data do recenseamento de 7 de Agosto
de 2007. Foi seleccionada uma amostragem de áreas de enumeração do
recenseamento de 2007 para ser representativa a nível nacional.
rural/urbano e de província. Os agregados familiares abrangidos pelas áreas
de amostragem que registaram uma morte no recenseamento foram sujeitos
a um questionário de autópsia verbal de seguimento.
Os questionários de autópsia verbal normalizados da OMS foram adoptados
para reflectir o sistema de prestação de cuidados de saúde de Moçambique.
Os questionários de AV foram administrados por profissionais experientes e
formados que já haviam participado no recenseamento do ano anterior, o
que contribui para o melhoramento da qualidade e exaustividade dos
dados. As autópsias verbais foram avaliadas independentemente por dois
médicos que certificaram e codificaram a causa de morte de acordo com a
CID-10.
Fontes: Hemed Y et al. 2009; Mazive and Cummings 2009

Implicações em
matéria de políticas
Moçambique encontra-se
actualmente nas etapas
iniciais de exigir que
todos os hospitais
distritais emitam
certidões de óbito em
conformidade com as
normas da CID-10 para
todas as mortes que
ocorram nestes
hospitais. A formação
recebida do inquérito de
mortalidade pósrecenseamento ajudou a
preparar o terreno para
que isto se torne uma
realidade. Alguns dos
médicos com formação
sobre a codificação CID10 ficaram aptos a formar
outros médicos sobre
como atribuir causas de
morte usando a CID-10.

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Exemplo da área: Moçambique - Parte II
Implicações em
matéria de políticas
O inquérito de
mortalidade pósrecenseamento em
Moçambique evidenciou
que cerca de 4.000
pessoas morreram em
acidentes de viação
anualmente em todo o
país. Isto levou o
Ministério da Saúde a
impulsionar a educação
para crianças em idade
escolar sobre segurança
na estrada, bem como
educar os adultos na
comunidade.

Resultados
O inquérito de mortalidade pós-recenseamento resultou em pouco mais de
10.000 mortes válidas. Em todos os casos, excluindo 24, os médicos
conseguiram determinar uma causa de morte. Moçambique conseguiu
confirmar que 43% de todas as mortes foram de crianças com idade inferior
a 5 anos. A Malária e o VIH/SIDA foram as principais causas de morte,
responsáveis por 56% de todas as mortes. As taxas de mortalidade por
causa específica foram calculadas a níveis nacional, provincial e urbano/rural
por faixa etária e sexo.
As taxas elevadas de mortalidade devido ao SIDA instigaram o Ministério da
Saúde a ampliar a terapia anti-retroviral em todas as províncias do país com
a finalidade de torná-la disponível a todos os que necessitem. As elevadas
taxas de mortalidade relacionadas com a Malária levaram o Ministério da
Saúde a discutir a possibilidade de cobertura universal de mosquiteiros, bem
como formas de educar os agregados familiares sobre a importância de
mosquiteiros e a sua utilização diária.
Fontes: Hemed Y et al. 2009; Mazive and Cummings 2009

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Vantagens de utilizar inquéritos de mortalidade pósrecenseamento para recolher dados sobre mortalidade

Encontram-se descritas abaixo algumas das vantagens de recolher
estatísticas sobre mortalidade de um inquérito de mortalidade pósrecenseamento.



Provisão de dados sobre mortalidade com representatividade
nacional para todas as faixas etárias.



Alavancagem de recursos de um recenseamento nacional, o que
pode economizar tempo e recursos.
o Eliminação da necessidade de fazer pesquisas de mortes:
o recenseamento pode ser usado para criar um quadro de
amostragem para agregados familiares que sofreram uma
morte no ano anterior.
o Possibilidade de recrutamento de funcionários
qualificados e formados do recenseamento para o
inquérito de mortalidade pós-recenseamento



Utilização como linha de base para medir o impacto da ampliação
de iniciativas que visam reduzir a mortalidade



Possibilidade de ser um primeiro passo para o estabelecimento de
um sistema de registo vital por amostragem contínua

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Limitações da recolha de dados de mortalidade usando
inquéritos de mortalidade pós-recenseamento

Há algumas limitações relacionadas com a utilização dos inquéritos de
mortalidade pós-recenseamento para recolher dados de mortalidade. Os
inquéritos de mortalidade pós-recenseamento são:



Eventos de ocorrência única e, por isso, fornecem informações
sobre mortalidade relativas apenas a um instantâneo de um dado
período de tempo, ao contrário de tendências em mortalidade.



Dado que são altamente dependentes dos recenseamentos,
quaisquer erros no recenseamento em termos de cartografia ou de
recolha de dados dificultam aos entrevistadores a localização dos
agregados familiares e a administração de AV.



São altamente dependentes do calendário do recenseamento
quanto a trabalho em campo e análises, o que pode afectar o
período considerado dos inquiridos.
o Quanto mais demorado é o processamento dos
formulários de recenseamento, mais tempo leva para os
entrevistadores de AV fazerem o trabalho de campo.



As taxas de mortalidade não podem ser calculadas até que o
processamento do recenseamento seja concluído. Sem informações
relativas às taxas de mortalidade ou à população que reside dentro
da amostragem do inquérito de mortalidade, não é possível
determinar as mortes por causa específica.

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Recolher dados de mortalidade usando IDS

O IDS lida principalmente
Os Inquéritos Demográficos e de Saúde (IDS) são inquéritos de agregados
familiares com representatividade nacional que proporcionam dados para
uma ampla gama de indicadores de monitorização e avaliação nas áreas de
população, saúde e nutrição.
O IDS recolhe informações sobre mortalidade neonatal e infantil bem como
de mortalidade materna. São geralmente efectuados em intervalos de cinco
anos, o que permite verificar tendências ao longo do tempo nos dados em
análise.
Embora os IDS sejam uma boa forma de determinar as taxas de mortalidade
neonatal e infantil, estes não têm, tradicionalmente, recolhido informações
sobre a causa de morte. Contudo, podem ser adicionados questionários de
AV ao questionário geral de IDS, durante a entrevista do IDS ou mais tarde
como seguimento.
Semelhante a um inquérito de mortalidade pós-recenseamento, um
inquérito de mortalidade infantil pode ser ligado a um IDS. Os
entrevistadores podem voltar ao campo e administrar AV a agregados
familiares que notificam a morte de uma criança no IDS.
Os IDS usam um módulo específico para recolher dados de mortalidade
materna. Embora seja difícil recolher estes tipos de dados sempre que é
implementado um inquérito padrão, o Módulo de Mortalidade Materna tem
sido útil para documentação de casos de mulheres que morrem devido a
complicações antes, durante e relacionadas com a gravidez.
Regra geral, o Módulo de Mortalidade Materna do IDS não usa AV. No seu
lugar, usa o método de irmandande.

com a mortalidade
materno-infantil. Uma
vez que o IDS recolhe
apenas este tipo de dados,
é difícil usar o IDS para
estudar tendências gerais
de mortalidade. Ademais,
a adição da AV é
necessária para
determinar as causas de
morte de um IDS.

Algumas equipas de IDS
incorporam AV aos seus
inquéritos para agregados
familiares que
notificaram uma possível
morte materna. Foi o caso
do IDS de 2006-07 do
Paquistão no qual a AV
foi administrada
simultaneamente para
qualquer um dos 95.000
agregados familiares que
notificaram a morte de
uma mulher na faixa
etária dos 12 aos 49 anos
de idade desde 2003.

(Fonte: MEASURE DHS
2008)

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Exemplo da área: Uganda

Em 2006, o Uganda levou a cabo um Inquérito Demográfico e de Saúde que
recolheu dados sobre mortalidade infantil. O Estudo sobre Autópsias Verbais
Infantis do Uganda foi realizado imediatamente a seguir, baseado em
mortes em crianças com idade inferior a cinco anos que foram recolhidas no
Inquérito Demográfico e de Saúde de 2006.
Metodologia
Os agregados familiares em que mulheres notificaram a morte de uma
criança nos três anos (36 meses) anteriores ao IDS foram revisitados. Os
membros do agregado familiar foram sujeitos a um inquérito de autópsia
verbal para neonatos ou crianças, o qual foi adaptado dos formulários
normalizados da OMS.
Resultados
O inquérito constatou que a malária foi a principal causa de morte em
crianças com idade inferior a 5 anos, constituindo 32% das mortes. Para
neonatos (máximo de 28 dias), 77% das mortes foram devidas a condições
perinatais e neonatais precoces. Entre as crianças com idade compreendida
entre 29 dias e 5 anos, a malária foi a principal causa de morte (41%)
seguida pela meningite (11%) e a pneumonia (10%). O estudo determinou
que a maioria das mortes em crianças com idade inferior a cinco anos eram
potencialmente evitáveis por meio de programas de prevenção, tais como o
uso de mosquiteiros tratados com insecticida ou programas de vacinação
infantil.
Fonte: Uganda Bureau of Statistics (UBOS), Macro International Inc., and
MEASURE Evaluation 2008

Para obter mais
informações sobre o
Estudo de Autópsia
Verbal Infantil do
Uganda, clique aqui.

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Vantagens de utilizar o IDS para recolher dados sobre
mortalidade

Os Inquéritos Demográficos e de Saúde que são realizados com regularidade
(aproximadamente em intervalos de 5 anos) são uma boa forma de captar
as tendências de mortalidade neonatal, infantil e materna.
Uma vez que os seus métodos de captação de dados são geralmente
normalizados, os resultados podem ser comparados ao longo do tempo.
A adição de um inquérito de AV é uma boa maneira de determinar as causas
de morte para estes grupos demográficos, usando como base as
informações obtidas pelo IDS. Isto pode fazer o inquérito mais eficaz a nível
de custo.

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Limitações de utilizar o IDS para recolher dados sobre
mortalidade

A principal limitação dos dados de um IDS é que este produz apenas
estimativas de mortalidade para neonatos, crianças com idade inferior a 5
anos e, por vezes, mortes maternas. Isto não facilita o entendimento da
população como um todo, nem a mortalidade adulta geral.
Um IDS não fornece, em geral, informações sobre as causas de morte. Para
que seja possível entender o que é responsável pela morte das pessoas, o
inquérito AV é uma adenda necessária a um IDS.
Os tamanhos das amostragens do IDS não são, geralmente, muito grandes
e, portanto, quando se adiciona a AV, o número resultante de mortes com
uma AV completa é em geral baixo.
Para se obter um tamanho de amostragem suficientemente grande, o
período considerado pode ter de ter uma retroactividade de até cinco anos.
Isto aumenta o período considerado e reduz a precisão dos resultados.
Em alguns casos, mesmo com o alargamento retroactivo do período
considerado, há um número baixo de mortes, o que limita também a
capacidade de interpretação dos dados.

Inquéritos baseados em população com autópsia verbal

Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Os dados de IDS (Inquéritos Demográficos e de Saúde) podem ser úteis
para fazer inferências sobre as taxas de mortalidade de uma população
como um todo.
Verdadeiro
Falso

2. Os inquéritos de mortalidade pós-recenseamento recolhem, regra geral,
quais dos indicadores a seguir: (Marque tudo o que for aplicável)
a. Idade
b. Localização
c. Antecedentes sexuais
d. Sexo
e. Taxa de mortalidade por causa específica

3. Os inquéritos demográficos e de saúde são úteis para recolher (A) dados
de_________ mas regra geral não captam (B)dados de________.
a. (A) causa de morte; (B) rural
b. (A) mortalidade materna; (B) causa de morte
c. (A) saúde da população em geral; (B) mortalidade infantil
d. (A) mortalidade adulta; (B) mortalidade infantil

4. Os inquéritos baseados em população, como o Inquérito Demográfico e
de Saúde (IDS), são úteis para, por si só, monitorizarem as mortes
relacionadas com o VIH/SIDA ao longo de um período de tempo.
Verdadeiro
Falso

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Os Sistemas de Vigilância Demográfica (SVD) baseiam-se normalmente
num método único de recolha de dados para obter dados de mortalidade
numa determinada região.
Verdadeiro
Falso

2. A recolha de dados de mortalidade que utiliza dados de cemitérios é
mais prevalente em áreas rurais.
Verdadeiro
Falso

3. Os dados de locais de vigilância demográfica são, regra geral, apenas
usados para analisar taxas de mortalidade de comunidades mais pequenas
e bem definidas.
Verdadeiro
Falso

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Introdução

Por vezes, os países não têm capacidade para implementar um sistema de
vigilância de mortalidade com representatividade nacional no momento
presente. Podem não contar com recursos suficientes para lançar um
sistema de registo vital nem mesmo um sistema de registo vital baseado em
amostragem.
Nesta secção abordaremos duas outras opções para gerar estatísticas vitais
que requerem esforços mais modestos - Sistemas de Vigilância Demográfica
(SVD) e vigilância de enterros. Embora estas métodos não tenha
representatividade nacional, provêm mesmo assim dados utilizáveis na
ausência de outras alternativas.

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Recolher dados usando Sistemas de Vigilância Demográfica
(SVD)
Os locais de SVD foram
reunidos sob o título de
International Network for
Demographic Evaluation
of Populations and Their
Health (INDEPTH)[Rede
Internacional para
Avaliação Demográfica de
Populações e a sua
Saúde] nos países em
desenvolvimento
(INDEPTH).
A rede INDEPTH conta
com 42 locais membros
em 19 países (29 locais
em África, 12 na Ásia e 1
na Oceânia).

Os Sistemas de Vigilância Demográfica (SVD) tiveram início na década de
1960 como meio de rastrear alterações demográficas longitudinais para
populações em países em desenvolvimento. Num SVD, os membros de uma
comunidade geograficamente definida são rastreados ao longo do tempo.
São necessários limites geográficos claramente delineados para definir a
população abrangida pelo SVD. O tamanho da população de um SVD
depende do foco específico de investigação do local e do custo e
capacidade. Os locais de SVD recolhem dados sobre nascimentos, mortes,
causas de morte e migração, criando um recurso importante para a
avaliação de intervenções de cuidados de saúde dentro desse local.
A metodologia que estabelece um SVD é semelhante à utilizada por um
sistema SAVVY. É criada uma linha de base inicial na comunidade, após a
qual todos os casamentos, gravidezes, nascimentos, mortes e dinâmicas de
migração são rastreados ao longo do tempo. As mortes que ocorrem em
residentes dentro dos limites do SVD são notificadas por um informante
chave e os entrevistadores de AV visitam os agregados familiares para
administrar o inquérito de AV.
Fonte: Clark 2004

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Como é usado o SVD
Os locais de SVD têm
criado plataformas para
investigação sobre
vacinas pneumocócicas
em Basse (Gâmbia),
mortalidade materna em
Matlab (Bangladesh),
doenças não
transmissíveis em
Filabavi (Vietname) e
VIH/IST (infecções
sexualmente
transmissíveis) em Rakai
(Uganda), mosquiteiros
tratados com insecticida
em Navrongo, Farafeni
(Gâmbia), Ifakara
(República Unida da
Tanzânia), Kisimu
(Quénia) e Oubritenga
(Burkina Faso).

Uma vez que o SVD implica uma vigilância contínua, as tendências de
mortalidade e as causas de morte podem ser analisadas ao longo do tempo.
No entanto, os resultados dos locais de SVD não podem ser generalizados
para o nível nacional e, muitas vezes, também não para um nível regional.

(Fonte: Baiden F et al.
2006).

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Exemplo da área: Quénia
Resultados do Estudo
de Mortalidade
Materna do NUHDSS
O APHRC determinou
que o rácio de
mortalidade materna era
de 706 mortes maternas
para cada 100.000 nadosvivos, o que é
comparativamente alto
para áreas urbanas da
África Sub-Saariana.

O Sistema Urbano de Vigilância de Saúde e Demográfica de Nairóbi
(NUHDSS) foi estabelecido em Nairóbi, a capital do Quénia. O African
Population and Health Research Center (APHRC) gere o NUHDSS, o qual
abrange duas áreas urbanas de pobreza extrema próximas do centro de
Nairóbi. A Área de Vigilância Demográfica (AVD) monitoriza uma população
anual de mais de 60.000 residentes (28.000 agregados familiares).
Metodologia
De 2003 a 2007, o NUHDSS monitorizou os hábitos, práticas de saúde e
tendências demográficas da população. Foram desenvolvidas e levadas a
cabo na AVD intervenções relacionadas com nutrição, ensino e testagem do
VIH.
Para documentar e analisar padrões respeitantes à mortalidade materna nos
bairros degradados do Quénia, um grupo levou a cabo inquéritos de
autópsias verbais para todas as mortes de indivíduos do sexo feminino (faixa
etária dos 15 aos 49 anos de idade) no NUHDSS. Estes dados foram
suplementados por registos de unidades médicas que documentaram as
mortes maternas.
O objectivo deste estudo foi obter o rácio de mortalidade materna dentro do
NUHDSS e compará-lo com os dados nacionais já recolhidos, para definir os
passos seguintes para intervenções relacionadas com a saúde materna. Os
resultados deste estudo podem ser consultados na barra lateral desta
página.
Fonte: Ziraba et al. 2009

As principais causas de
morte foram
determinadas como sendo
complicações devido a
abortos, hemorragia,
sepse, eclâmpsia e
ruptura uterina. Para
além dos valores acima,
houve 22 mortes
maternas tardias, a maior
parte devido a
complicações
relacionadas com o VIH.
Este estudo mostra que os
locais de SVD podem
constituir um método
eficaz para monitorizar e
recolher dados numa
população controlada.

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Outro exemplo do Quénia: o impacto do VIH/SIDA em
populações mais velhas
Os locais de SVD são
úteis para monitorizar
tendências específicas
relativas a causas de
morte bem como para
mostrar de que forma a
mortalidade afecta os
ainda vivos.

Outro estudo levado a cabo pelo APHRC investigou os efeitos do VIH/SIDA
nas populações mais velhas, especialmente as que vivem em locais pobres e
urbanos de Nairóbi.
O objectivo deste estudo foi classificar pessoas com idade superior a 50 anos
de idade no NUHDSS em grupos diferentes de acordo com o critério da
respectiva saúde geral e analisar como a sua saúde foi afectada pelo
VIH/SIDA.
Metodologia
O APHRC recolheu dados de mais de 75% das pessoas a partir dos 50 anos
de idade na AVD. O inquérito que foi administrado fazia as seguintes
perguntas:



Já alguma vez foi pessoalmente afectado(a) pelo VIH/SIDA
(sim/não)?

Aos inquiridos que responderam que sim à pergunta acima foi perguntado o
seguinte:



De que forma foi pessoalmente afectado(a) pelo VIH/SIDA?

Foram seguidamente feitas perguntas aos inquiridos relacionadas com a sua
saúde, situação económica, habilitações literárias e estado civil usando um
questionário modificado dos recursos do Estudo da OMS sobre o
Envelhecimento Global e a Saúde Adulta (SAGE). Os investigadores usaram
dois métodos para medir o estado geral de saúde de um indivíduo: estado
de saúde auto-avaliado e pontuações compostas de saúde que, quando
comparados entre si, proporcionaram um panorama geral do estado de
saúde da pessoa e os factores que contribuíram para esse estado.

É importante observar
que há muito poucos
estudos que sejam
semelhantes ao que foi
aqui referido. É difícil
comparar os resultados
com outros casos.

Resultados
A nível geral, cerca de um sexto dos inquiridos afirmaram que tinham sido
afectados pelo VIH/SIDA em pelo menos uma forma. Menos de 1%
respondeu que era seropositivo para o VIH, mas é evidente através do
estudo que os casos de mortalidade (morte de um cônjuge ou familiar ou
guarda de crianças órfãs devido à morte dos pais) afectaram
significativamente as gerações mais velhas destas comunidades.
Fonte: Kyobutungi et al. 2009

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Vantagens de utilizar SVD para recolher dados sobre
mortalidade

A qualidade dos dados provenientes de SVD é geralmente muito
elevada. Usar SVD é uma boa maneira de suplementar informações de
outras fontes, como taxas de mortalidade de um recenseamento nacional ou
informações esporádicas de um sistema de registo civil.
Embora a manutenção de longo prazo de locais SVD possa ser algo onerosa,
um ou dois locais exite menos recursos para manter do que um sistema
integral SAVVY.
A implementação de um local SVD pode desenvolver capacidades para a
implementação de um sistema de registo vital por amostragem com o
objectivo final de desenvolver um sistema de registo civil plenamente
funcional.
Outra vantagem de usar dados de locais SVD é permitir aos investigadores o
estudo dos efeitos de intervenções e monitorizar e avaliar os efeitos de
programas de cuidados de saúde ao longo do tempo.
Uma vez que a recolha de dados é contínua, as tendências em mortalidade
podem ser determinadas a partir deste tipo de sistema de vigilância de
mortalidade. Podem também ser recolhido outro tipo de informações
demográficas, como taxas de fertilidade, crescimento da população e
características demográficas da população.
Fonte: Clark 2004

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Limitações de utilizar SVD para recolher dados sobre
mortalidade

A principal limitação dos dados de SVD é o facto de não serem
representativos a nível nacional. A população na qual está a ser
implementado o SVD pode não ser uma amostragem típica e representativa
do país como um todo.
Em segundo lugar, o custo de manter uma estratégia de vigilância tão
complexa é elevado. O compromisso e apoio do governo é necessário para
garantir a continuação da recolha e análise dos dados.
O SVD requer a utilização de pessoal em campo para recolher dados, assim
como analistas para codificar e validar dados para uma área geográfica que
pode ser relativamente grande.
Fonte: Clark 2004

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Recolher dados de mortalidade usando vigilância de locais
de enterro.
Exemplo da área:

Uma abordagem inovadora à recolha de dados de mortalidade é o uso da
vigilância de locais de enterro. Todos ou uma amostragem dos cemitérios
dentro da região participam no sistema de vigilância. O pessoal dos
cemitérios notifica o número de mortes que ocorreram dentro de um dado
período, registando o nome, idade, sexo e endereço do defunto. Após um
intervalo apropriado, os entrevistadores podem visitar a família do defunto
para administrar um inquérito de autópsia verbal.
A vigilância de locais de enterro é uma forma de baixo custo e que requer
uma utilização pouco intensiva de recursos para determinar o número e as
características demográficas das pessoas que morrem. A vigilância de locais
de enterro é bastante fácil de implementar em áreas urbanas densas em que
é comum os enterros ocorrerem em cemitérios. Este método seria mais
difícil de implementar em áreas rurais onde não existem cemitérios formais
ou sistemas de registo de enterros. Além disso, os registos de enterros
rurais podem não ser representativos de quem morre nas áreas rurais.
Nas áreas urbanas, os dados de locais de enterro podem ser normalizados
e facilmente acedidos.



Os parâmetros rígidos de enterramento exigem que os cemitérios
em centro os urbanos e nas suas proximidades usem métodos para
registar dados que sejam actualizados e modernizados.



Um volume mais elevado de utilização por parte da população faz
com que os estabelecimentos normalizem processos para torná-los
acessíveis para o utilizador.

Nas áreas rurais, são frequentes as áreas com sistemas inadequados ou
inexistentes para registo de dados de enterro.



As tradições culturais e os rituais de enterro podem prejudicar a
capacidade de registar mortes com precisão.



A manutenção deficiente de registos pode produzir conjuntos de
dados incompletos ou enganosos.

Foi realizado um estudo
baseado em morgues em
Pointe-Noire, República
do Congo, em 2001, com
a duração de 3 meses.
Por lei, todos os corpos
têm de ser registados na
morgue antes de
poderem ser legalmente
enterrados. Foi efectuado
por um médico um
exame clínico de todos os
corpos registados na
morgue e foram colhidas
amostras sanguíneas
para despistagem do
VIH. Os familiares foram
entrevistados e foram
reunidos todos os
registos médicos
existentes. Foi
investigado um total de
1.309 mortes tendo a
causa de morte atribuída
a 45% sido SIDA.

(Fonte: Le Coeur et al.
2005).

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Exemplo da área: Etiópia

De Fevereiro a Maio de 2001, todos os cemitérios em Adis Abeba, Etiópia,
foram submetidos a vigilância. Os funcionários do cemitério foram
incumbidos de recolher informações sobre a idade, sexo, endereço e causa
de morte presumida de um membro da família ou de um amigo próximo do
defunto. Ter conhecimento do número de mortes por sexo e idade permitiu
aos investigadores calcular as taxas de mortalidade para Adis Abeba com
base nas suas estimativas da população de uma projecção de 2000. Pode
obter mais informações sobre a metodologia aqui.
Foi seleccionada uma amostragem de 200 mortes adultas para autópsia
verbal de um registo de cemitério. Os inquéritos de autópsias verbais
avaliados por médicos determinaram que 68% das mortes em adultos na
faixa etária dos 20 aos 54 anos foram devidas ao VIH/SIDA.
A vigilância de enterros tem sido contínua desde 2001 e, em 2007, foi
extraída outra amostragem para a administração de autópsias verbais. Os
investigadores compararam os diagnósticos leigos fornecidos por amigos e
família aos funcionários dos cemitérios com a causa de morte determinada
pelos médicos que avaliaram os formulários de autópsias verbais.
Constataram que a proporção de mortes devido ao VIH/SIDA era
semelhante entre as notificações leigas e a codificação clínica. Os
investigadores continuaram a monitorizar as mortes em cemitérios.
Constataram que após a introdução da terapia anti-retroviral em 2005,
registou-se um declínio acentuado nas mortes de adultos relacionadas com o
VIH/SIDA. Par mais informações pode ler o artigo da revista aqui.
Fontes: Sanders et al. 2003; Araya et al. 2004; Reniers et al. 2009

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Vantagens de utilizar vigilância de locais de enterro para
recolher dados sobre mortalidade

A vigilância de locais de enterro pode constituir uma forma pouco
dispendiosa de recolher informações sobre o número de mortes que ocorrem
no âmbito de uma área urbana específica.
A administração de uma autópsia verbal aos membros da família ou aos
prestadores de cuidados do defunto permite a determinação da causa de
morte.
Este tipo de vigilância pode ser útil e bastante precisa em áreas urbanas em
que a maioria da população enterra os seus mortos em cemitérios
designados e apropriadamente regulados.

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Limitações do uso de vigilância de locais de enterro para
recolher dados sobre mortalidade

A vigilância de locais de enterro não constitui um método com
representatividade nacional para determinar o número de mortes ocorridas
nem a distribuição das causas de morte.
Nas áreas em que os enterros não são registados ou em que os enterros são
em sepulturas privadas em vários locais, um sistema de vigilância de
mortalidade deste tipo não seria viável.

Outros métodos de vigilância de mortalidade

Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. A recolha de dados de mortalidade que utiliza dados de cemitérios é mais
prevalente em áreas rurais.
Verdadeiro
Falso

2. Os dados de locais de vigilância demográfica são, regra geral, apenas
usados para analisar taxas de mortalidade de comunidades mais pequenas
e bem definidas.
Verdadeiro
Falso

3. Os Sistemas de Vigilância Demográfica (SVD) baseiam-se normalmente
num método único de recolha de dados para obter dados de mortalidade
numa determinada região.
Verdadeiro
Falso

4. Que método de vigilância de mortalidade tende a ser menos
representativo da população de um país?
a. SAVVY
b. Registo vital
c. IDS
d. SVD

Estratégias e Métodos de Vigilância da Mortalidade
Glossário de terminologia
A|C|D|I|M|N|P|R|S|T|U|V
A

Topo

Exactidão

Trabalhadores com formação inadequada ou utilização de estratégias
variadas para a recolha de dados pode afectar a exactidão dos
dados. É também importante registar correctamente as causas da
morte. Por exemplo, homens que morrem por causas maternais ou
crianças que morrem por doença cardíaca não são causas de morte
exactas.

Algoritmo

Uma lista de instruções claramente definidas para realizar uma
tarefa Partindo de um estado inicial, as instruções descrevem um
cálculo que decorre através de uma série bem definida de estados
sucessivos, terminando num último estado final.

Resposta ao "Exemplo em Campo" No.1

Cobertura
Uma vez que os registos do local do cemitério apenas contêm os de
uma área mais urbana, um investigador precisaria de identificar
outro método se pretendesse obter dados das áreas rurais do
distrito.

Resposta ao "Exemplo em Campo" No.2

Actualidade
Embora isto possa ser considerado uma falha de cobertura, o
Departamento de Estatística necessita de dados de anos específicos
em que os estudos não foram levados a cabo. Este desafio está
directamente relacionado com quando os estudos eram levados a
cabo.

Resposta ao "Exemplo em Campo" No.3

Precisão
Há uma questão específica com o nível de formação do pessoal
hospitalar no que diz respeito à categorização das causas da morte.
Ao categorizar inadequadamente as causas da morte, os resultados
de um estudo que utilize estes dados torna-se-iam inexactos.

Terapia Anti-Retroviral (TAR)

C
taxas de mortalidade por causas específicas

Utilização de medicamentos para combater retrovírus,
primordialmente o VIH. Administrada como medicamentos
combinados, a TAR pode ser eficaz na protelação dos efeitos do VIH.
Topo
As taxas de mortalidade por causas específicas podem ser calculadas
de uma de duas formas a partir das informações fornecidas por um
inquérito de mortalidade pós-censo e um censo nacional. O método
mais simples é aplicar as fracções de mortalidade por causa
específica do inquérito às taxas de mortalidade determinadas a partir
do censo. Por exemplo, se o inquérito de mortalidade pós-censo
determinou que 20 por cento da população morreu devido ao
VIH/SIDA num determinado ano e o censo calculou que a taxa
nacional de mortalidade bruta como sendo 14 em cada 1.000
habitantes, 0,2*14 dá-nos uma taxa de mortalidade por causa
específica de 280 por 100.000 habitantes.
As taxas de mortalidade por causa específica podem também ser
calculadas directamente dividindo o número de pessoas no inquérito
de mortalidade pós-censo, que morreram de uma causa específica,
pelo número de pessoas que residem na área da amostra, tal como
notificadas no censo. Por exemplo, se o inquérito de mortalidade
pós-censo determinou que ocorreram 2.800 mortes por malária na
amostra e o censo determinou que havia um milhão de pessoas a

viver na área da amostra, 2.800/1.00.000 dá-nos a taxa de
mortalidade por malária de 280 por 100.000 habitantes.
Mortalidade por Causa Específica

Mortes atribuídas a uma causa ou razão específica SIDA, malária,
cancro e doença cardíaca são causas de morte prevalentes. Ver
também: Taxa de mortalidade por Causa específica

Taxa de Mortalidade por Causa Específica

A taxa de mortalidade devido a uma causa específica relativamente a
uma população; o numerador é o número de mortes atribuídas a
uma causa específica durante um intervalo de tempo especificado; o
denominador é o tamanho da população no ponto médio do intervalo
de tempo.

Censo

Um procedimento através do qual são recolhidas e registadas
informações sistematicamente sobre uma determinada população.

Mortalidade infantil

A probabilidade de morte entre o primeiro e o quinto ano de vida.

Exaustividade

Um sistema de registo de morte é considerado completo quando
capta 90% ou mais de mortes entre a população abrangida (Mathers
et al. 2008). As barreiras tais como a falta de incentivo, as taxas de
registo ou as longas distâncias até aos centros de registo podem
limitar o número de mortes que são notificadas.

Indicador Composto de Saúde

Um indicador que é determinado - normalmente numa escala (por
ex., 1-100, sendo 1 deficiente e 100 excelente) calculando várias
medidas de saúde usando uma combinação de estados de saúde
auto-classificados, bem como registos médicos oficiais.

Cobertura

Por vezes, os países registam apenas as mortes que ocorrem em
áreas urbanas ou cidades principais. Este tipo de vigilância não seria
representativa a nível nacional se excluísse as áreas rurais.

D

Topo

Defunto

Uma pessoa falecida.

Área de Vigilância Demográfica (AVD)

A área abrangida por um local específico de um Sistema de Vigilância
Demográfica (SVD). A AVD pode variar de poucos bairros,
totalizando entre 50 a 60 mil pessoas, até à totalidade de um
distrito. Há actualmente mais de 30 locais de SVD activos no mundo.

Sistema de Vigilância Demográfica (SVD)

Um processo usado para definir risco e dinâmicas correspondentes
em taxas de nascimento, mortalidade e migração numa população
ao longo do tempo. Os sistemas de vigilância são muitas vezes em
torno de estudos específicos de intervenção e são, posteriormente,
convertidos em locais permanentes de SVD que podem formar uma
plataforma para outros adicionais.

I

Topo

Mortalidade infantil

A probabilidade de morte antes do primeiro ano de vida.

Inquérito Intercalar

Um tipo de DHS que é levado a cabo com o fim de obter informações
sobre um tópico mais específico, por ex., a mortalidade materna.

M

Topo

Rácio de Mortalidade Materna (RMM)

Um cálculo que significa o número de mortes maternas por cada
100.000 nados-vivos por ano. O RMM pode ser calculado de diversas
formas. A forma mais directa de calcular este número é dividindo o
total da taxa de mortalidade materna pela taxa geral de fertilidade
para o período e é expresso por 100.000 nados-vivos multiplicandose o produto por 1.000.

Vigilância de mortalidade

O acto de recolher e analisar dados relacionados com a mortalidade.
Regra geral, a vigilância da mortalidade rastreia padrões e
tendências relacionadas com a mortalidade de seres humanos para
criar estratégias que abordem uma determinada causa de morte. Ver
também: Mortalidade por Causa Específica.

Parceiros Múltiplos Concomitantes (PMC)

Relacionamentos sexuais que se sobrepõem num período de tempo.
Regra geral, estes relacionamentos sobrepõe-se durante meses ou
anos. Os PMC propiciam a propagação de infecções sexualmente
transmissíveis, como o VIH.

N

Topo

Mortalidade neonatal

A probabilidade de morte no primeiro mês de vida.

P
Mortalidade pós-neonatal

Topo
A diferença entre a mortalidade infantil e neonatal.

R
Resultados do impacto do Estudo do
VIH/SIDA em Populações Mais Velhas

Topo
O Centro Africano de Pesquisa sobre Saúde (APHRC) constatou que
os inquiridos que afirmaram que eram afectados pelo VIH/SIDA
incluíram, entre outros, alguns dos seguintes:
Actualmente a cuidar de alguém infectado pelo VIH/SIDA,
actualmente a cuidar de crianças órfãs, perda de apoio de crianças
adultas que morreram de, ou estão actualmente doentes com, SIDA,
infecção por VIH/SIDA auto-notificada, perda/redução do apoio da
comunidade a pessoas mais velhas como resultado da epidemia do
VIH/SIDA, perda de cônjuge devido ao SIDA.

S

Topo

Estado de saúde auto-classificado

Método de determinar o estado de um indivíduo pedindo ao inquirido
que identifique como se sente. Este método pode usar uma escala
numérica ("classifique como se sente numa escala de 1 a 10, sendo
1 mal e 10 excelente") ou imagens para ajudar os inquiridos a
identificar o seu estado.

Método de irmãs

O método de irmãs inquere sobre a sobrevivência das irmãs adultas
do(a) inquirido(a). Este método foi concebido para ultrapassar o
problema de ser necessário amostras de um tamanho grande e os
respectivos custos associados. Os resultados do método de irmãs
não são apropriados para avaliar o impacto de um programa,
comparar áreas geográficas ou estudar tendências, ou afectar
recursos.

Inquérito padrão

Um tipo de DHS que é levado a cabo com uma amostra grande da
população de um país com o fim de obter informações demográficas,
como as práticas de saúde, estatísticas de agregados familiares,
mortalidade e situação económica.

T
Actualidade

Topo
As actualizações infrequentes de informação, os prazos limite e as
alterações de calendários de actividades podem impedir o
fornecimento de dados actuais. Os dados que têm 10 anos de idade
já não são actuais nem relevantes para guiar programas de saúde
actuais.

U
Mortalidade antes dos cinco anos de idade
V
Autópsia verbal

Topo
A probabilidade de morte antes do quinto ano de vida.
Topo
Um método de identificar a causa da uma morte com base numa
entrevista com o parente mais próximo ou outros prestadores de
cuidados.

