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Saúde

RESUMO

Indicadores de mortalidade descrevem as condições de saúde da população através da investigação epidemiológica. Mortalidade proporcional 
permite avaliação de intervenções saneadoras e pode contribuir para reduzir a mortalidade em grupos ocupacionais específicos. Os profissionais 
de saúde, apesar do conhecimento acadêmico na área da prevenção e promoção da saúde, apresentam óbitos em faixas etárias inferiores à 
população de mesmo nível socioeconômico e estudos nacionais sugerem aspectos do estilo de vida como influenciadores do perfil de 
mortalidade. Este estudo objetivou descrever e comparar a mortalidade dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e 
dentistas) no Brasil, 2006-2015. Trata-se de abordagem descritiva e retrospectiva dos registros de óbitos 2006-2015 disponibilizados no site do 
DATASUS, Ministério da Saúde. Foram selecionados óbitos de residentes no Brasil maiores de 20 anos, ocupação médico, enfermeiro, 
fisioterapeuta e dentista (baseado na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO), além da causa básica de morte (baseada na Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID10). Calculada mortalidade proporcional por causa da morte, sexo e 
faixa etária. Os resultados principais destacam: percentual de ocupação ignorada 24%. Ao analisar as ocupações agrupadas, observou-se como 
principais causas de morte: doenças do aparelho circulatório (27,6%); neoplasias (27,5%); doenças do aparelho respiratório (10,1%) e causas 
externas (10,1%). Proporcionalmente, dentistas (28,4%), médicos (29,6%) e fisioterapeutas (30,9%) tiveram as neoplasias como primeira causa de 
morte. A mortalidade proporcional por sexo evidenciou que as mulheres médicas (39%), dentistas (39%) e fisioterapeutas (37%) morreram 
principalmente por neoplasias. Na análise de mortalidade proporcional por faixa etária, destacou-se 77% dos óbitos por neoplasias entre 
fisioterapeutas com 20-59 anos e as causas externas na faixa etária 30-39 anos (77%). Entre os enfermeiros, 65% das mortes por causas externas 
na faixa etária 20-49 anos. Conclui-se que o preenchimento da variável ocupação requer melhorias. Óbitos precoces e potencialmente evitáveis, 
principais achados desse estudo,  precisam ser mais bem avaliados entre os profissionais de saúde. A caracterização dos óbitos dos profissionais 
de saúde permite identificar possibilidades estratégicas para ações de promoção/prevenção em saúde para este grupo populacional específico, 
principalmente no que se refere à causa da morte e precocidade dos óbitos. Medidas de promoção e prevenção precisam ser focadas nas 
necessidades individuais de cada ocupação e devem variar de acordo com a ocupação, sexo e faixa etária.
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