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Resumo 

O envelhecimento populacional é resultado de 

modificações demográficas e epidemiológicas. Estudo 

epidemiológico do tipo ecológico de série temporal. Os 

principais achados apontam que gasta-se mais e que as 

principais causas de óbitos entre os idosos são doenças 

do aparelho circulatório, mas que as mortes variam de 

acordo com a faixa etária. Sugere-se a melhoria nas 

ações voltadas a promoção e prevenção à saúde, 

principalmente, aos idosos. 

Introdução  

O envelhecimento populacional é resultado de 

constantes alterações ocorridas na transição 

demográfica. Sendo assim, o Brasil passou apresentar 

redução em suas taxas de mortalidade e fecundidade. 

Alterações epidemiológicas também ocorreram durante o 

período, substituindo um perfil de doenças infecciosas 

para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).  

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ecológico 

de série temporal para comparação das taxas de 

mortalidade e internação na população acima de 60 

anos, residentes nos municípios de médio porte do 

Paraná, no período de 2016-2018. 

Resultados e Discussão 

Notou-se que de modo geral, doenças do aparelho 

circulatório apresentaram em todas as faixas etárias os 

maiores coeficientes brutos de mortalidade. Ao contrário, 

as respiratórias exibiram os menores coeficientes. 

Quando ajustados e padronizados os coeficientes de 

mortalidade observou-se que com o avançar das faixas 

etárias, doenças circulatórias e respiratórias, 

aumentaram os seus coeficientes de mortalidade. Ao 

contrário, ocorreu com as neoplasias, pois reduziram os 

seus coeficientes. E por fim, considerando todas as 

faixas etárias, doenças do aparelho circulatório 

corresponderam a principal causa de gasto dentre as 

causas, ficando em primeiro lugar. Em segundo lugar, 

destacam-se as neoplasias, sendo, doenças do aparelho 

respiratório a terceira principal causa. 

Conclusão ou Conclusões 

O estudo possibilitou observar que mesmo todos sendo 

idosos, têm-se ao longo das faixas etárias uma força de 

morte que é uma causa maior. Sendo assim, as 

informações descritas ao longo do estudo nos auxiliam 

na identificação dos problemas e facilitam na realização 

de melhores ações no âmbito da atenção básica, 

voltadas aos idosos, para promoção e prevenção destas 

doenças. A capacitação profissional da equipe 

multidisciplinar nos serviços de saúde contribui para 

evitar internações futuras. Ao governo cabe o 

financiamento das ações de planejamento, promoção e 

prevenção em saúde. Aos munícípios de médio porte do 

Estado do Paraná compete à implementação e o 

monitoramento das estratégias de políticas públicas, 

além de reforçar a importância da adesão às campanhas 

de vacinação. 
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