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“Assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, 

uma vida bem vivida proporciona uma boa morte.”  

(Leonardo Da Vinci) 

 



 

RESUMO 

 

O envelhecimento populacional é evidente na atualidade, tanto no Brasil como em 

outros países. Nesse contexto, os idosos vêm sendo vítimas frequentes do aumento 

da violência, além do descaso político e social que de longa data enfrentam, sendo 

poucas as medidas direcionadas à questão. O objetivo da presente pesquisa 

consiste em verificar as principais causas jurídicas e médicas de mortalidade em 

idosos submetidos a exame necroscópico em uma unidade médico-legal do estado 

de São Paulo. Identificaram-se, ainda, elementos subsidiários, como locais da 

ocorrência, do óbito e características da população estudada. Trata-se de estudo 

quantitativo, retrospectivo e de análise documental. Os dados foram colhidos a partir 

dos laudos de uma Equipe de Perícias Médico-Legais referentes a indivíduos com 

sessenta anos e mais, elaborados nos anos de 2010 a 2015. Observou-se que as 

principais causas jurídicas de óbito nessa população foram os acidentes e mortes de 

origem não externa. As causas médicas mais comuns foram quedas e acidentes de 

trânsito, entre as quais a lesão fatal mais frequente foi traumatismo cranioencefálico, 

ocupando as causas naturais o terceiro lugar. A residência do idoso foi cenário 

importante das ocorrências, possivelmente com grande relevância para as quedas. 

Observou-se expressivo número de óbitos domiciliares, que também podem estar 

relacionados à elevada porcentagem de mortes naturais encontradas na unidade 

estudada. As características predominantes nessa população foram sexo masculino, 

idade entre 60 e 69 anos, cor da pele branca e estado civil casado. As informações 

obtidas são de grande valor ao planejamento de ações nas áreas de segurança 

pública e saúde, dirigidas especialmente à população idosa, além de contribuir para 

o ensino em saúde e melhorar informações de interesse público. 

 

Palavras-chave: Mortalidade. Idoso. Causas externas. 



 

ABSTRACT 

 

Recently ageing population is evident in Brazil as well as in other countries. 

However, old people have been frequently victimized due to the increase of violence, 

moreover the social and political negligence that they have been facing for a long 

time, with few measures are targeted to this issue. This investigation aimed to 

determine the main legal and medical causes of mortality in elderly undergone to 

necropsy examination in the Medico-Legal Institute, in the state of Sao Paulo. 

Ancillary elements were also identified, such as places of occurrence, death and the 

characteristics of the studied population. This is a quantitative, retrospective and 

documental analysis study. The data were collected from the medical reports in a 

Coroner’s office relating to people aged 60 years and over conducted in 2010-2015. 

It has been observed that the major legal causes of death in those populations were 

the accidents and death non related to external origin. The most common medical 

causes were falls and traffic accident, amongst which the most common life-

threatening injury was cranial trauma, ranked third in natural causes. The old 

people’s houses played an important role of occurrences, possibly with high 

relevance of falls. A significant number of deaths at home were registered, which 

may be related to high percentage of natural deaths discovered in the unity studied. 

The prevailing traits of those populations were male sex, people aged 60-69, white 

skin, civil status married. The obtained information has an important value for the 

action planning in the public safety and health areas, specifically targeted to the 

elderly population, as well as contributing to health teaching and improving 

information of public interest. 

 

Keywords: Mortality. Elderly. External causes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A longevidade e as modificações epidemiológicas das causas de 

mortalidade são fatores que concorrem para alterações importantes na estrutura 

etária da população. No começo da década de 2000, os idosos somavam mais de 

14 milhões de pessoas e poderão atingir 32 milhões em 2025 no Brasil.1 No estado 

de São Paulo houve diminuição de 28,2% na participação de crianças com 14 anos 

ou menos na estrutura populacional e aumento de 56,3% na proporção de idosos 

entre 1980 e 2006.2  

Tendo em vista as tendências para taxas de fecundidade e longevidade, 

estima-se que os indivíduos com sessenta anos e mais poderão exceder 30 milhões 

próximo a 2020, chegando a representar quase 13% do total de habitantes no Brasil. 

Em 1980 contávamos com 16 idosos para cada 100 crianças e, após 20 anos, essa 

relação atingiu 30 para 100.1 

Nos anos mais recentes, a estrutura de mortalidade em nosso país vem 

sofrendo várias transformações, destacando certas causas de óbito em diferentes 

idades. Doenças infecciosas e parasitárias, desnutrição e transtornos da reprodução 

que influíam sobre a mortalidade infantil vêm se tornando menos expressivos, 

observando-se aumento das patologias não transmissíveis e causas externas. 

Destaca-se o fato de que tais transformações são mais perceptíveis em áreas mais 

violentas.3 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde – Organização Mundial 

da Saúde (OMS)*, a definição de violência engloba aplicação da força física ou de 

coações moral e psíquica por um indivíduo ou grupo, produzindo consequentemente 

destruição, danos, limitação ou negativa de direitos estabelecidos.4  

Notamos os indivíduos com idades mais avançadas como vítimas frequentes 

de injúrias físicas e morais na prática médica diária. A agressão a eles dirigida pode 

ser analisada sob aspectos demográfico, socioantropológico e epidemiológico, 

referindo-se o primeiro, em especial, ao acelerado crescimento dessa população e 

o segundo, à proposição de que a idade cronológica conduz a novos direitos e 

deveres. Entretanto, o que se tem observado é um "desinvestimento" político e 

social relacionado a esse segmento. A questão epidemiológica inclui critérios com 

                                                 
* Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Las condiciones de salud 

en las Americas. Washington: OPAS/OMS; 1990 apud 
4
. 
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que se aferem as dimensões da violência, conforme o conceito de causas externas 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde: mortes resultantes das 

agressões, acidentes e traumas, englobando causas jurídicas de homicídio, suicídio 

e acidente.5,6 

No Brasil, dados sobre morbidade e mortalidade de origem externa em 

idosos são pouco sólidos, com quadro similar na literatura internacional. Este tema 

traz em si um aspecto velado que inclui o universo do indivíduo, considerando sua 

dificultosa abordagem junto às vítimas e subnotificações. Os registros alcançam 

apenas casos que chegam aos serviços de saúde ou segurança pública, 

constituindo apenas parte de um conjunto cultural e social permeado por contendas 

familiares e negligências.7 

As quedas são importantes causadoras de perda funcional, hospitalização e 

institucionalização entre os longevos, levando a aumento dos gastos sociais e na 

área de saúde.2 Pesquisas prévias apontaram a relevância desse tema, citando 

como exemplo estudo publicado em 2007 que verificou prevalência de quedas de 

34,8% em idosos de determinada área, onde 12,1% delas resultaram em fraturas.8 

Nesse mesmo ano, ocuparam o primeiro lugar entre as mortes não naturais nessa 

população no estado de São Paulo, com traumatismo cranioencefálico como a lesão 

resultante mais frequente e destacando a residência do indivíduo como importante 

local para esses eventos.2  

Os suicídios já representavam 0,8% do total de óbitos entre brasileiros e 

6,6% dos resultantes de causas externas entre os anos de 2003 e 2009, conforme 

estudo que incluiu dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério 

da Saúde (SIM).9 Diversamente ao que ocorre com os acidentes de transporte e 

homicídios na população em geral, podemos considerar o Brasil com taxas 

comparativamente baixas de suicídio. Todavia, devem ser observadas as 

particularidades dessa causa jurídica, como o acometimento principalmente de 

homens em todas as idades e taxas crescentes entre a população idosa, em 

especial acima de 70 anos.10  

Outro trabalho encontrou taxas altas de suicídio entre idosos em relação à 

população em geral, especialmente na faixa etária entre 70 e 79 anos, atingindo 

quase o dobro em relação à média nacional.11 

Muitos longevos demonstram dificuldade para aceitação de sua condição, 

principalmente no que diz respeito às limitações impostas pelo avançar da idade. 
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Estudo realizado na Austrália destaca que muitos indivíduos classificados como 

idosos não se consideram como tal, não reconhecendo seu maior risco para quedas, 

sendo que a maioria deles não toma como relevantes campanhas educativas 

relacionadas à prevenção desses eventos, apesar de aceitá-las.12  

Em relação aos acidentes de trânsito, tem-se que os jovens são mais 

vulneráveis. Entretanto, tem-se notado aumento das mortes por essas ocorrências 

na população idosa. Dados provenientes da OMS (The Global Status Report on 

Road Safety 2013) relatam que mais de 1milhão de pessoas morrem em estradas 

por ano, com o tráfego intenso aumentando os riscos, principalmente para 

pedestres. A OMS estima que a África tenha as maiores taxas de mortes em 

acidentes de tráfego, com 0,24 por 1000 habitantes.13  

O aumento das causas externas de óbito entre idosos em relação às demais 

vem tornando-se evidente, conforme observado diariamente nas unidades de saúde. 

Confrontando a mortalidade por causas não naturais com as doenças 

cardiovasculares e o câncer nesse grupo, entre 1980 e 1998, Minayo (2003) afirma 

que acidentes e violências representaram a sexta causa de morte, sendo grande 

parte das internações nesse cenário devidas a quedas e atropelamentos.5  

Devemos considerar, ainda, significativa participação de diagnósticos mal 

definidos nas estatísticas, normalmente enquadrados no Capitulo XVIII (Sintomas, 

sinais e achados de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra 

parte) da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde – Décima Revisão (CID-10)14, além de descrições incompletas. Todavia, tem-

se verificado diminuição dessas causas nos quadros de mortalidade em geral nos 

últimos anos, visivelmente na região Nordeste, por possível melhora na qualidade 

das informações relacionadas.3 

As causas não naturais têm sido ressaltadas em diversos levantamentos 

sobre mortalidade nas últimas décadas também em decorrência do aumento de 

homicídios. O Brasil é o país com maior número absoluto dessa ocorrência no 

mundo, segundo registros do ano de 2014, com 59.627 casos em todas as faixas 

etárias, apresentando aumento em alguns estados, como o Rio Grande do Norte, e 

diminuição em outros, como o estado de São Paulo.15 

Os idosos não constituem o principal grupo estudado em pesquisas sobre 

mortalidade por causas externas, que deveras predomina entre os jovens, devendo 

os últimos constituir foco de ações direcionadas à questão.16 Porém, é indispensável 



14 

 

 

lembrar que o primeiro grupo vem crescendo em aceleradas proporções, tornando-

se alvo cada vez mais frequente de acidentes, agressões e outras violências. 

Observa-se que poucas ações têm sido dirigidas especificamente aos idosos 

nesse contexto, tanto na área de saúde como de segurança pública, o que coloca a 

nação em situação de despreparo diante das notáveis transformações na sua 

estrutura etária e dos novos desafios por elas impostos. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

O envelhecimento populacional é evidente em diversas localidades, inclusive 

nos países em desenvolvimento, o que exige preparo dos diversos setores diante 

desse novo contingente com necessidades e anseios diversos. Segundo projeções 

estatísticas da OMS, entre 1950 e 2025, a população de idosos em nosso país 

crescerá dezesseis vezes, enquanto a população total, cinco vezes, o que nos 

posiciona, em números absolutos, como a sexta população mundial mais velha, com 

mais de 32 milhões de pessoas com sessenta anos ou mais. O CELADE estima que 

vários países da América Latina, como Argentina, Costa Rica, Cuba, Equador, 

México e Uruguai, têm superado a expectativa de vida de 75 anos para ambos os 

sexos.17 

Tem-se notado na prática médico-legal que os idosos constituem destacado 

montante entre os exames necroscópicos forenses, perfazendo significativo número 

entre as vítimas de causas externas de mortalidade, assim como entre as mortes 

naturais direcionadas às esferas legais de investigação.  

Assim, torna-se notória a necessidade de melhor conhecimento acerca das 

causas jurídicas e médicas de mortalidade especificamente nessa população e 

elementos relacionados, como suas características e locais de ocorrência e óbito, 

tendo em vista compreensão mais apurada do quadro e a possibilidade de subsidiar 

planejamentos e ações nas áreas de saúde e segurança pública orientadas a esse 

grupo em especial.  

Diante dessas reflexões, tem-se a seguinte questão: quais as principais 

causas jurídicas e médicas de mortalidade e elementos caracterizadores dos óbitos 

em idosos encaminhados para necropsia forense, em uma unidade do Instituto 

Médico-Legal do estado de São Paulo?  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo principal 

  

Identificar as principais causas jurídicas e médicas de mortalidade em idosos 

submetidos a exame necroscópico por uma equipe médico-legal do estado de São 

Paulo. 

 

3.2 Objetivos secundários 

  

 Identificar os principais locais da ocorrência e do óbito em idosos submetidos 

a exame necroscópico por uma equipe médico-legal do estado de São Paulo.  

Identificar as principais características dos idosos submetidos a exame 

necroscópico por uma equipe médico-legal do estado de São Paulo, segundo sexo, 

faixa etária, cor da pele e estado civil. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Natureza do estudo 

 

Trata-se de pesquisa de caráter quantitativo, retrospectivo e de análise 

documental. 

Os trabalhos quantitativos visam traduzir informações em números, a fim de 

analisá-las utilizando recursos estatísticos, como percentagens, médias, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficientes de correlação.18 

Nos estudos retrospectivos os fatos ocorreram em período pregresso ao 

momento da pesquisa, o que pode representar menores custos ao pesquisador 

frente aos trabalhos prospectivos,19 onde os acontecimentos ainda estão por vir, 

devendo ser registrados e posteriormente analisados. Os primeiros são realizados a 

partir de registros já arquivados, exigindo confiabilidade dos dados em seus 

diferentes aspectos,20 sendo a qualidade das informações de fundamental 

importância para resultados e confrontações pertinentes. 

A análise documental propõe-se a explorar documentos selecionados, 

contando com outra fonte simultânea de informação que possa servir a 

comparações, objetivando determinado esclarecimento e contextualização.21 

Apresenta como vantagens a constância das informações e menores gastos 

financeiros. 

 

4.2 Local do estudo 

 

Realizou-se a pesquisa no Instituto Médico-Legal de Marília, cidade 

localizada no interior do estado de São Paulo, Brasil, com levantamento dos dados a 

partir de laudos de exames necroscópicos de 01/01/2010 a 31/12/2015. 

O Instituto Médico-Legal é órgão pertencente à Superintendência da Polícia 

Técnico-Científica, subordinada à Secretaria de Segurança Pública. Encontrou-se 

diretamente ligado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, ganhando autonomia 

administrativa em 1998.22 É responsável pelas perícias de origem legal em 

humanos, inclusive após o óbito, fornecendo provas materiais às esferas judiciárias. 

Organiza-se em núcleos na capital, Grande São Paulo e interior, compostos pelas 

diversas unidades médico-legais, cada qual com sua Equipe de Perícias Médico-
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Legais. Na capital do estado encontram-se os núcleos de exames especializados, 

como Radiologia, Odontologia Legal, Antropologia, Anatomia Patológica, Genética e 

Toxicologia Forense.22 

 

4.3 A necropsia médico-legal 

 

Como determinado pelo Código de Processo Penal brasileiro, a perícia é 

obrigatória para os delitos que deixarem vestígios.23 Os exames de corpo de delito 

atestam a materialidade do crime, sendo imprescindíveis às investigações policiais. 

Incluem o necroscópico, de lesão corporal, sexológico, verificações de embriaguez 

na direção de veículos automotores, e somente são requisitados por autoridades 

policiais civis, judiciárias e militares.  

A requisição de exame necroscópico forense deve ser feita em casos de 

mortes não naturais, abrangendo as violentas e suspeitas. As primeiras decorrem de 

homicídios, suicídios e acidentes, e as segundas são assim classificadas sempre 

que houver possibilidade de não terem resultado de causa natural,24 podendo 

constituir fruto de ação criminosa sem evidências aparentes. 

Após comunicação de morte violenta ou suspeita à autoridade competente, o 

corpo é de propriedade do Estado, prescindindo de autorização da família a 

realização do exame médico-legal, de caráter obrigatório como determina o Código 

de Processo Penal brasileiro.23 

Os Serviços de Verificação de Óbito (SVO) realizam exames necroscópicos 

quando não há indícios de crime, como nas mortes naturais com causa indefinida, 

podendo ser acionados através da própria unidade de saúde que realizou o 

atendimento, nas situações em que a mesma não conta com dados suficientes para 

determinar o diagnóstico final. 

A necropsia forense difere daquela desprovida de origem legal, pois visa 

subsidiar investigações no campo jurídico, muitas vezes determinando o 

encarceramento ou a soltura de indivíduos. Deve apurar não somente a causa 

médica da morte como contribuir para o esclarecimento das circunstâncias jurídicas 

que nela resultaram, classificando-a como natural ou violenta, e entre as violentas, 

como homicídio, suicídio ou acidente.6 

Tem entre seus objetivos principais atestar a origem externa da morte, 

caracterizar o instrumento ou agente que a produziu e verificar a presença das 
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chamadas qualificadoras do crime, entre as quais se encontram os meios cruéis.22 O 

exame necroscópico forense culmina nas respostas aos quesitos oficiais e 

formulados pelas autoridades requisitantes, o que direcionará as linhas de 

investigação.  

Tais esclarecimentos somente podem ser alcançados a partir de minucioso 

estudo do cadáver, que inclui as inspeções externa e interna, das vestes e 

preservação de objetos encontrados, como os projéteis de arma de fogo, que após 

exame específico podem revelar o objeto utilizado na ação. Para cada necropsia, o 

perito elabora um laudo oficial, que deve ser encaminhado às autoridades 

competentes. 

A mais conhecida das atividades dos Institutos Médico-Legais é justamente 

o exame necroscópico forense, trabalho pericial fundamental a serviço da lei, e nas 

palavras de Helio Gomes, não seria exagero se considerado o mais importante, pois 

fornece elementos indispensáveis à justiça.25  

 

4.4 População do estudo  

 

 Compreende os indivíduos com sessenta anos e mais incluídos nos laudos 

necroscópicos de uma unidade do Instituto Médico-Legal do estado de São Paulo, 

no período de 01/01/2010 a 31/12/2015, que totalizaram 306 documentos. 

 

4.5 Coleta e caracterização dos dados 

 

Foram colhidos dados referentes às causas jurídicas e médicas dos óbitos e 

principais elementos relacionados, quais sejam: locais da ocorrência e do óbito e 

características da população (sexo, faixa etária, cor da pele e estado civil). Os 

laudos necroscópicos elaborados pela equipe de peritos médicos que atuam na 

unidade constituíram a fonte de coleta. 

As informações foram anotadas em fichas elaboradas sem qualquer 

identificação dos indivíduos (Apêndice A) e inseridas em planilhas Microsoft Excel 

2007 para análise estatística.  

As categorias foram nomeadas de acordo com o elemento que descrevem 

dentro dos grupos de variáveis estudadas.  
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As causas jurídicas do óbito compreendem as categorias homicídio, suicídio, 

acidente e causa não externa. Os acidentes são considerados como eventos 

culposos, ou seja, sem intenção, e desse modo, incluem as quedas. As causas 

médicas correspondem ao processo específico determinante do óbito. Os dois tipos 

de causas têm suas categorias listadas na tabela 1. Cabe destacar que os 

ferimentos contusos e cortocontusos incluem as quedas de altura e precipitações. O 

grupo de quedas no mesmo nível compõe-se dos eventos com traumatismo 

cranioencefálico (TCE) e daqueles causadores de outras lesões que não este último. 

Os acidentes de trânsito foram nomeados de acordo com a lesão fatal. Outras 

asfixias compreendem todas que não enforcamento. As distribuições das causas 

jurídicas e médicas de mortalidade no período da pesquisa encontram-se nas figuras 

1 e 2, respectivamente. Na tabela 4 e na figura 2, os ferimentos foram agrupados, 

englobando os contusos/ cortocontusos, por arma branca e por arma de fogo, assim 

como os acidentes de trânsito e as quedas, mantendo-se os atropelamentos 

separados.  

O local da ocorrência indica o tipo de lugar que foi cenário do evento 

causador da morte e, o local do óbito, aquele em que o mesmo foi verificado, 

encontrando suas categorias listadas na tabela 2. Os gráficos de distribuição desses 

locais no período compreendem as figuras 3 e 4. 

As características dos indivíduos englobam sexo, faixa etária, cor da pele e 

estado civil, enumeradas na tabela 3, com sua distribuição apresentada nas figuras 

5, 6, 7 e 8. 

As tabelas 4, 5 e 6 apresentam as freqüências absolutas e relativa das 

categorias de acordo com o ano da pesquisa. 

 

4.6 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos a análise descritiva, com frequências absoluta e 

relativa. As freqüências das categorias durante os anos da pesquisa foram 

estudadas a fim de verificar possíveis modificações no período estudado. Para tanto, 

utilizou-se o teste qui-quadrado de independência, considerando significância 

estatística para valores de p menores que 5% (p-valor<0,05). 

O teste qui-quadrado pode ser utilizado para variáveis categóricas 

provenientes de populações e, como no caso do presente trabalho, para dados 
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sobre mortalidade, além de outros tipos de informações. Visa estimar a disparidade 

entre freqüências esperadas, determinando se tais diferenças ocorrem ou não ao 

acaso.26 

 

4.7 Aspectos éticos  

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA sob o número CAAE 

51349015.5.0000.5413, segundo modelo preconizado, após autorização para 

utilização dos dados concedida pela Comissão Científica e de Ética em Trabalhos 

Periciais da Superintedência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, 

sendo aprovado com parecer número 1.363.238. A emenda para alteração apenas 

do título do trabalho, mantendo demais conteúdos, foi aprovada pelo citado Comitê 

sob parecer número 1.615.362. 

Ressaltamos que foram mantidos em sigilo quaisquer dados referentes a 

identificação dos indivíduos, com destruição das fichas de coleta após seu uso, 

mesmo não contendo tais informações. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram realizados 1358 exames necroscópicos pela equipe da unidade 

médico-legal estudada no período de 01/01/2010 a 31/12/2015, dos quais 306 em 

indivíduos com 60 anos e mais, ou seja, 22% das necropsias foram executadas em 

idosos. 

As causas jurídicas mais freqüentes foram acidente com 60% e mortes de 

causa não externa com 23%, ambas preponderando em todos os anos. Os suicídios 

representaram 8% e, os homicídios, 5% dos casos. 

As causas médicas isoladas mais frequentes foram queda com traumatismo 

cranioencefálico (TCE), responsável por 20% dos óbitos, e em segundo lugar, morte 

natural com 16%. Os atropelamentos responderam por 10% dos casos e, os 

acidentes de trânsito com traumatismo cranioencefálico, por 9%. As quedas com 

TCE somadas às quedas com outras lesões foram responsáveis por 25% das 

mortes. Os acidentes de trânsito totalizaram 18% dos óbitos, somados todos os tipos 

de agravos. Verificou-se que a principal lesão responsável pela morte entre vítimas 

idosas de acidentes de trânsito e de quedas é o traumatismo cranioencefálico. 

 
Tabela 1 - Causas jurídicas e médicas de mortalidade – período 2010 a 2015 

 

Variável Categoria N % 

Causas jurídicas ACIDENTE 182 60 

HOMICÍDIO 15 5 

INDETERMINADA 13 4 

CAUSA NÃO EXTERNA 70 23 

SUICÍDIO 26 8 

Causas médicas ACIDENTE TRÂNSITO LESÃO CERVICAL 3 1 

ACIDENTE TRÂNSITO OUTRAS LESÕES  5 2 

ACIDENTE TRÂNSITO TCE  29 9 

ACIDENTE TRÂNSITO TRAUMA ABDOMINAL  5 2 

ACIDENTE TRÂNSITO TRAUMA TORACICO 13 4 

ATROPELAMENTO 32 10 

MORTE NATURAL 50 16 

ENFORCAMENTO 
OUTRAS ASFIXIAS 

18 
7 

6 
2 

FERIMENTOS CONTUSO/CORTOCONTUSO  17 6 

FERIMENTO POR ARMA BRANCA  2 1 

FERIMENTO POR ARMA FOGO 8 3 

INTOXICAÇÃO EXÓGENA 3 1 

QUEDA TCE 
QUEDA OUTRAS LESÕES 
INDETERMINADA 
OUTRAS 

61 
15 
26 
12 

20 
5 
8 
4 
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Figura 1 - Distribuição da população segundo causas jurídicas de mortalidade 

 

 

Figura 2 - Distribuição da população segundo causas médicas de mortalidade 

 

 

Entre os elementos relacionados ao óbito, 40% das ocorrências tiveram 

como cenário a residência do idoso e, 36%, a via pública. Os locais mais comuns do 

falecimento foram hospital, com 54% dos casos, e domicílio, com 23%. 
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Tabela 2 - Locais da ocorrência e do óbito - período 2010 a 2015 
 

Variável Categoria N % 

Local ocorrência ESTABELECIMENTO COMERCIAL 6 2 

IGNORADO/ ÑÃO INFORMADO 51 16 

OUTROS 19 6 

RESIDÊNCIA 120 40 

VIA PÚBLICA 110 36 

Local óbito DOMICÍLIO 71 23 

HOSPITAL 166 54 

IGNORADO/ ÑÃO INFORMADO 6 2 

OUTROS 9 3 

OUTROS ESTABELECIMENTOS SAÚDE 2 1 

VIA PÚBLICA 52 17 

 

 

Figura 3 - Distribuição da população segundo local da ocorrência 
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Figura 4 - Distribuição da população segundo local do óbito 

 

 

Observaram-se como características predominantes dos idosos submetidos a 

necropsia médico-legal: sexo masculino (76%), faixa etária de 60 a 69 anos (43%), 

cor da pele branca (81%), estado civil casado (46%). 

 

Tabela 3 - Características da população - período 2010 a 2015 
 

Variável Categoria N % 

Sexo FEMININO 74 24 

MASCULINO 232 76 

Faixa etária 60-69 ANOS 133 43 

70-79 ANOS 80 26 

80-89 ANOS 80 26 

>90 ANOS 
INDETERMINADA 

11 
2 

4 
1 

Cor da pele AMARELO 10 3 

BRANCO 248 81 

INDETERMINADA 2 1 

PARDO 39 13 

PRETO 7 2 

Estado Civil CASADO 141 46 

CONVIVENTE 5 2 

DIVORCIADO/DESQUITADO 29 9 

IGNORADO/ ÑÃO INFORMADO 34 11 

SOLTEIRO 37 12 

VIÚVO 60 20 
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Figura 5 - Distribuição da população segundo sexo 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição da população segundo faixa etária 
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Figura 7 - Distribuição da população segundo cor da pele 

 

 

 

Figura 8 - Distribuição da população segundo estado civil 

 

 

Em relação a cada ano da pesquisa, o número de exames realizados em 

indivíduos com sessenta anos e mais foram: 43 em 2010, 50 em 2011, 57 em 2012, 

51 em 2013, 58 em 2014 e 47 em 2015.  
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A análise temporal das variáveis através do teste qui-quadrado de 

independência e partição demonstrou que a única a sofrer mudança significativa no 

período foi o local de ocorrência, com p-valor 0,0019. Entre os locais de óbito, não 

se verificou alteração significativa ao longo do tempo, com p-valor apenas próximo 

ao nível de significância (0,067).  

Apesar de os suicídios terem sido mais frequentes nos anos de 2012 e 2013 e 

as mortes naturais apresentarem maior número nos anos de 2014 e 2015, não 

tiveram alteração estatística significante. As causas médicas resultantes de quedas 

e acidentes de trânsito mantiveram predominância em todos os anos. 

 

Tabela 4 - Causas jurídicas e médicas de mortalidade – evolução anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 p-valorVariável Categoria

Ano

Total  

ACIDENTE 26 30 39 27 33 27 182

14,3% 16,5% 21,4% 14,8% 18,1% 14,8% 100,0%

HOMICÍDIO 3 2 5 1 2 2 15

20,0% 13,3% 33,3% 6,7% 13,3% 13,3% 100,0%

SUICÍDIO 2 2 6 10 4 2 26

7,7% 7,7% 23,1% 38,5% 15,4% 7,7% 100,0%

MORTE NATURAL 8 13 7 11 15 16 70

11,4% 18,6% 10,0% 15,7% 21,4% 22,9% 100,0%

INDETERMINADA 4 3 0 2 4 0 13 0,0708

30,8% 23,1% 0,0% 15,4% 30,8% 0,0% 100,0%

5 5 8 5 2 2 27

18,5% 18,5% 29,6% 18,5% 7,4% 7,4% 100,0%

2 2 5 5 3 1 18

11,1% 11,1% 27,8% 27,8% 16,7% 5,6% 100,0%

0 0 2 2 1 2 7

0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 14,3% 28,6% 100,0%

5 17 15 12 13 14 76

6,6% 22,4% 19,7% 15,8% 17,1% 18,4% 100,0%

16 7 9 11 9 3 55

29,1% 12,7% 16,4% 20,0% 16,4% 5,5% 100,0%

5 3 9 2 9 4 32

15,6% 9,4% 28,1% 6,3% 28,1% 12,5% 100,0%

0 0 0 1 1 1 3

0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

2 2 2 0 1 5 12

16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 8,3% 41,7% 100,0%

5 8 5 7 14 11 50

10,0% 16,0% 10,0% 14,0% 28,0% 22,0% 100,0%

3 6 2 6 5 4 26 0,0812

11,5% 23,1% 7,7% 23,1% 19,2% 15,4% 100,0%

OUTRAS

CAUSA NAT

INDETERMINADA

Circunstâncias

Causa da morte

ACIDENTE DE 

TRÂNSITO

ATROPELAMENTO

FERIMENTOS

ENFORCAMENTO

OUTRAS ASFIXIAS

QUEDAS

INTOX EXOG
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Tabela 5 - Locais da ocorrência e do óbito – evolução anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 p-valorVariável Categoria

Ano

Total  

VIA PÚBLICA 21 14 25 16 25 9 110

19,1% 12,7% 22,7% 14,5% 22,7% 8,2% 100,0%

RESIDÊNCIA 9 16 19 25 24 27 120

7,5% 13,3% 15,8% 20,8% 20,0% 22,5% 100,0%

ESTAB COMER 1 2 2 0 0 1 6

16,7% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 100,0%

OUTROS 1 1 5 3 4 5 19

5,3% 5,3% 26,3% 15,8% 21,1% 26,3% 100,0%

IGNORADO/NI 11 17 6 7 5 5 51 0,0019

21,6% 33,3% 11,8% 13,7% 9,8% 9,8% 100,0%

VIA PÚBLICA 10 4 12 12 9 5 52

19,2% 7,7% 23,1% 23,1% 17,3% 9,6% 100,0%

DOMICÍLIO 9 10 9 16 13 14 71

12,7% 14,1% 12,7% 22,5% 18,3% 19,7% 100,0%

HOSPITAL 24 31 36 19 32 24 166

14,5% 18,7% 21,7% 11,4% 19,3% 14,5% 100,0%

OUTROS ESTAB S 0 0 0 0 0 2 2

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

OUTROS 0 3 0 2 2 2 9

0,0% 33,3% 0,0% 22,2% 22,2% 22,2% 100,0%

IGNORADO/NI 0 2 0 2 2 0 6 0,0673

0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0%

Local ocorrência

Local do óbito
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Tabela 6 - Características da população – evolução anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

37 39 44 38 38 36 232

15,9% 16,8% 19,0% 16,4% 16,4% 15,5% 100,0%
6 11 13 13 20 11 74 0,3002

8,1% 14,9% 17,6% 17,6% 27,0% 14,9% 100,0%

60-69 24 19 23 22 29 16 133

18,0% 14,3% 17,3% 16,5% 21,8% 12,0% 100,0%

70-79 9 11 18 15 12 15 80

11,3% 13,8% 22,5% 18,8% 15,0% 18,8% 100,0%

80-89 9 19 13 12 13 14 80

11,3% 23,8% 16,3% 15,0% 16,3% 17,5% 100,0%

>=90 1 0 3 1 4 2 11

9,1% 0,0% 27,3% 9,1% 36,4% 18,2% 100,0%

INDETERMINADA 0 1 0 1 0 0 2 0,5126

0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%

31 42 52 42 44 37 248

12,5% 16,9% 21,0% 16,9% 17,7% 14,9% 100,0%

9 6 5 6 9 4 39

23,1% 15,4% 12,8% 15,4% 23,1% 10,3% 100,0%

1 0 0 1 3 2 7

14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 28,6% 100,0%

2 2 0 2 2 2 10

20,0% 20,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0%

0 0 0 0 0 2 2 0,23

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

8 4 5 6 6 8 37

21,6% 10,8% 13,5% 16,2% 16,2% 21,6% 100,0%

23 21 29 18 27 23 141

16,3% 14,9% 20,6% 12,8% 19,1% 16,3% 100,0%

6 7 4 5 7 0 29

20,7% 24,1% 13,8% 17,2% 24,1% 0,0% 100,0%

6 9 12 11 11 11 60

10,0% 15,0% 20,0% 18,3% 18,3% 18,3% 100,0%

0 3 2 0 0 0 5

0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0 6 5 11 7 5 34 0,0854

0,0% 17,6% 14,7% 32,4% 20,6% 14,7% 100,0%

Cor

Idade

INDETERMINADA

SOLTEIRO

BRANCO

PARDO

PRETO

Estado civil 

CONVIVENTE

IGNORADO/NI

CASADO

DIVOR/DESQ

VIÚVO

p-valorVariável Categoria

Ano

Total

Sexo

AMARELO

MASC

FEM
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados foram confrontados com dados oficiais do 

Ministério da Saúde presentes no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

utilizando o período mais recente disponível dessa base na atualidade, que 

compreende os anos de 2010 a 2013, assim como com a literatura de interesse. 

Conforme dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o Brasil e o estado de São Paulo contavam, 

nessa ordem, com 190.755.799 e 41.262.199 habitantes. A população com 60 anos 

e mais somava 20.590.599 habitantes na nação e 4.771.436 no estado, 

correspondendo a 10% e 11% do total, respectivamente. A Organização Mundial da 

Saúde considera que uma comunidade com 7% de idosos já pode ser tomada como 

envelhecida.27  

Segundo dados do Ministério da Saúde, nos anos de 2010 a 2013 ocorreram 

592.794 mortes por causas externas no Brasil em todas as faixas etárias, 

correspondendo a 7,6% do total de óbitos. No estado de São Paulo, foram 97.624 

mortes dessa natureza em todas as idades, perfazendo 9% do total.   

Nesse período, 100.920 óbitos por causas externas ocorreram em indivíduos 

com sessenta anos e mais no Brasil e 21.870 no estado de São Paulo, 

correspondendo a 17% do total dessas causas no país e a 22% na unidade da 

federação. Tem-se que 3,4% dos óbitos em idosos tiveram causas não naturais na 

nação e, 3,0%, no estado. 

As informações acima demonstram indiscutível importância dessas causas 

nos quadros de mortalidade apresentados, especificamente na população idosa. 

São tidas como mortes previsíveis na área da saúde pública e, desse modo, 

evitáveis. Tendo em vista que a violência constitui produto das sociedades, é 

possível que consigamos desconstruí-la, mesmo diante de seus diversos e 

complexos aspectos.28 

O município sede da unidade médico-legal base da presente pesquisa 

contava com 219.664 habitantes residentes no ano de 2012, sendo 29.992 idosos. 

Somente nesse ano, segundo o Ministério da Saúde, registrou 139 óbitos por causas 

externas, dos quais 50 ocorreram em idosos, ou seja, 36%. Do total de 4.453 mortes 

entre os mesmos, 4% resultaram desse tipo de causa, ocupando a sétima posição 

entre os diagnósticos finais, com a seguinte ordem decrescente de freqüência 
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conforme capítulos da CID-10: doenças do aparelho circulatório (IX), respiratório (X), 

neoplasias (II), doenças do aparelho digestório (XI), sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e laboratoriais não classificados em outra parte (XVIII), 

doenças do sistema nervoso (IV). 

Em relação às circunstâncias jurídicas, o SIM traz os grupos agressões e 

lesões autoprovocadas intencionalmente. No Brasil, 6% das mortes por causas 

externas em idosos nos anos de 2010 a 2013 ocorreram por lesões autoprovocadas, 

e no estado de São Paulo, 4,8%. Na população do estudo, observou-se 8% de 

suicídios, sendo a principal forma empregada o enforcamento. 

Já no ano de 2004, estudo referente a suicídios em idosos considerou a 

mortalidade por essa causa jurídica entre os mesmos mais alta do na população em 

geral, que tem números tidos como baixos no Brasil, 3,98 por 100.000 habitantes. 

Destacou a faixa etária entre 70 e 79 anos, com 7,43 casos por 100.000 habitantes, 

enquanto entre 60 e 69 anos e acima de 80 anos, indicou taxas de 6,58 e 6,76 por 

100.000 habitantes, respectivamente.11 A classificação de Diekstra e Gulbinat, 

considera taxas baixas de suicídio menos de 5 óbitos por 100.000 habitantes, 

médias entre 5 e 15 por 100.000, altas de 15 a 30 por 100.000 e muito altas acima 

de 30 por 100.000.29 

Estudo realizado no estado do Paraná no período de 2001 a 2010 apontou 

6,93% de lesões autoprovocadas em idosos, salientando o autor que esses eventos, 

juntamente com complicações de assistência médica e sequelas de causas 

externas, constituem importantes desafios para os sistemas de saúde.30  

É provável que tais números estejam associados aos freqüentes transtornos 

psiquiátricos que acometem esse grupo populacional, além de fatores culturais e 

sociais. Não é infreqüente observarmos que os idosos são considerados fardos 

pelas famílias, encontrando-se muitas vezes em situações de descaso e abandono, 

ou mesmo sofrendo reiteradas agressões. A institucionalização é vista, muitas 

vezes, como a prova final de que realmente foram rejeitados por seus familiares. 

As agressões responderam por 8% dos óbitos de origem externa na 

população idosa no Brasil e a 5,9% em São Paulo, segundo o SIM. Em nosso 

estudo, encontramos 5% de homicídios. Em Pernambuco, entre os anos de 2002 e 

2007, a principal circunstância da morte naquela população foi acidente (64,4%), 

porém observou-se 27% de homicídios, número alarmante para essa faixa etária.27  
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Em trabalho realizado na cidade de Salvador, observou-se o homicídio como 

principal causa externa, englobando todas faixas etárias.4 Desde as últimas décadas 

observa-se tendência ao aumento do uso de armas de fogo no Brasil, com grande 

contribuição para as mortes violentas nos anos 90 principalmente nas regiões 

Nordeste e Sudeste, e nesta última, especialmente no estado do Rio de Janeiro.10  

Notamos na prática médico-legal que os idosos vêm se tornando vítimas 

notáveis do aumento da criminalidade. Possivelmente fragilidade e condições físicas 

mais débeis fazem dos mesmos alvos importantes das investidas criminosas, 

fazendo-os dividir com os jovens números cada vez maiores entre os homicídios.  

Conforme indica o Ministério da Saúde, nos anos de 2010 a 2013, os 

acidentes de transporte foram responsáveis por 26% dos óbitos por causas externas 

em indivíduos com sessenta anos e mais no Brasil, e em São Paulo, por 21%. As 

quedas responderam por 30% desses casos na nação e por 39% nesse estado. No 

município sede da unidade do estudo, 61% dessas mortes deveram-se a quedas, 

19% a acidentes de transporte, 2% por agressões e 7% por lesões autoprovocadas, 

segundo os dados oficiais. 

Vê-se que as quedas constituem a principal causa externa de mortalidade 

em idosos. No estudo, esse evento correspondeu a 25% dos casos, tendo como 

consequência principal traumatismo cranioencefálico, ficando a seguir os acidentes 

de trânsito, com 18%, que também tiveram TCE como a principal causa médica ao 

vitimar metade dos idosos acidentados no tráfego, separados dos atropelamentos. 

Em várias fontes destaca-se a relevância das quedas como causa de 

morbidade e mortalidade nesse grupo, citando como exemplo trabalho no qual se 

verificou que 70% das lesões provocadas por quedas em idosos corresponderam a 

fraturas, especialmente de fêmur.31 Pesquisa publicada em 2010 revelou que 60,7% 

das internações entre os mesmos deveram-se a esse tipo de acidente, ressaltando a 

importância dos traumatismos cranioencefálicos com a maior taxa de mortalidade 

hospitalar.2  

Em 2007, 4.169 óbitos tiveram origem não natural entre idosos do Estado de 

São Paulo, ocupando as quedas o primeiro lugar com 1.328 casos, 31,8% do total, 

com coeficiente de mortalidade de 31/100.000 habitantes.2 O diagnóstico mais 

comum foi traumatismo cranioencefálico, com 15,1% dos casos, seguindo-se as 

fraturas de quadril e de coxa com 11%, pneumonia não especificada (7,3%), 

insuficiência respiratória (6%), septicemias e embolia pulmonar (5,8%).2 
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Não observamos contingente expressivo de fraturas de fêmur na população 

estudada, porém as lesões neurológicas foram as mais importantes causadoras da 

morte após o evento queda, assim como entre os acidentes de trânsito. 

Segundo Minayo (2009), os acidentes de trânsito estão presentes de forma 

dispersa pelo território brasileiro, com relevante expressão em várias cidades 

pequenas e médias, ao contrário dos homicídios, que se concentram em 

determinadas áreas. Após o novo Código de Trânsito em 1997, houve queda 

expressiva das ocorrências fatais no tráfego até 2003, quando se observou nova 

tendência de aumento, com incrementos na população idosa.10 

Destacamos na presente pesquisa grande número de óbitos por causas 

naturais encontrado em um serviço destinado à elucidação de mortes de origem 

externa. Não foram observados dados de outras equipes médico-legais do estado a 

cerca de necrópsias forenses com diagnósticos de causa natural. O município onde 

opera a unidade do estudo dispõe de Serviço de Verificação de Óbito, que se 

destina à investigação de óbitos naturais sem diagnóstico claro, atendendo também 

a outros municípios da região.  

Questiona-se, assim, se os profissionais médicos têm o conhecimento 

necessário para solicitação de um ou outro recurso, e outros possíveis motivos que 

contribuem para a elevada taxa observada, como a negativa dos mesmos em 

fornecer as declarações de óbito, mesmo nos casos em que prestaram atendimento 

ao paciente, conforme alguns relatos observados na prática diária. Nessas 

situações, as famílias podem ser erroneamente orientadas a procurar as Delegacias 

de Polícia Civil em busca da liberação do corpo. Tais conjunturas alimentariam 

equivocadamente bancos estatísticos, somando-se à questão o fato de que o cerne 

da necropsia forense diverge daquele dos Serviços de Verificação de Óbito, com 

possibilidade de influenciar indicadores de saúde. 

Presenciamos, atualmente, inúmeras discussões acerca do ensino médico 

no país, versando principalmente sobre sua qualidade. Informações sobre as 

declarações de óbito, seu correto preenchimento e a importância dos dados nelas 

contidos, em especial para a área de saúde pública, devem fazer parte da formação 

médica, sob pena de contarmos com indicadores irreais como base de 

planejamentos e estratégias nessa e em outras áreas, com desperdício de valiosos 

recursos. 
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Informações do SIM no período de 2010 a 2013 apontam 6,8% e 5,8% de 

óbitos em indivíduos com sessenta anos e mais enquadrados no capítulo XVIII do 

CID 10 (sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 

não classificados em outra parte)14 no Brasil e no estado de São Paulo, 

respectivamente. Incluindo todas as faixas etárias, as porcentagens são de 6,4% na 

nação e 5,7% no estado. Essas taxas refletem possivelmente uma melhor 

investigação geral dos óbitos em relação a anos pregressos. Citando como exemplo 

o ano de 1996, 18% dos óbitos em idosos foram classificados no citado capítulo, e 

15%, tomando todas as faixas etárias.  

No presente estudo, encontramos 8% de causas indeterminadas, número 

pouco maior do que os acima citados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a redução da proporção de causas mal definidas teve início entre 

os anos de 2000 a 2005, principalmente nos estados da região Norte e Nordeste, 

passando de 28% para 17%, com menor discrepância em relação à média nacional 

de 10,9% naqueles anos.3  

Dificuldades para determinação da causa básica de morte nas idades mais 

avançadas relacionam-se à inerente complexidade do quadro clínico desses 

indivíduos, assistência médica insuficiente e expressiva proporção de óbitos 

domiciliares.32 

Encontramos a residência como o local mais frequente da ocorrência que 

levou à morte, com 40% dos casos, e em segundo lugar, a via pública, com 36%. 

Certamente, tem-se que grande parte dos acidentes ocorrem no próprio lar do 

indivíduo idoso, devendo envolver principalmente quedas, como inferido por estudos 

anteriores.2 Quanto à via pública, esta constitui cenário comum para acidentes de 

transporte e atropelamentos. Ambas as categorias também podem figurar como 

locais de homicídio e suicídio. 

Possíveis ações direcionadas à prevenção de danos decorrentes de quedas 

na população envelhecida devem incluir sua residência, tendo em vista que o 

ambiente em que ocorrem os eventos lesivos pode ser modificado, ainda que 

parcialmente. Verificamos na pesquisa aumento estatístico significativo desse local 

de ocorrência ao longo dos anos, chegando a ser três vezes maior em 2015 em 

relação a 2010.  

Os profissionais médicos têm contribuição valiosa na prevenção desse 

agravo. Citando exemplo, publicação de 2007 associa a prevalência de quedas em 
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idosos com o maior número de medicamentos de uso contínuo por eles utilizados, 

além de outros fatores, como o sedentarismo8. Esses profissionais devem considerar 

especialmente essa informação quando das prescrições a essa população, na qual 

várias medicações podem ter seus efeitos modificados e mesmo acentuados pelas 

próprias condições clínicas e interações farmacológicas, incentivando, ainda, 

programas de atividades físicas direcionados a esse tipo de paciente. Vê-se que 

medidas simples como as citadas podem prevenir sérios danos, com melhora na 

qualidade de vida dos idosos e até mesmo de seus cuidadores, além de implicar em 

considerável economia de recursos.  

Levando a questão aos acidentes de trânsito e atropelamentos, devemos ter 

em mente que esses indivíduos podem apresentar dificuldades para aceitação de 

suas limitações12 também nesses contextos, devendo as intervenções e 

planejamentos relacionados levar em conta tal característica. Não é infreqüente 

encontrarmos aqueles com idades acima de oitenta anos na direção de veículos 

automotores ou mesmo caminhando em meio ao tráfego intenso das cidades, o que 

denota, por outro lado, certa independência e determinadas condições físicas e 

cognitivas que possibilitam tais atos. 

Os segmentos jovens aparentam não levar em consideração a presença 

desses condutores e pedestres nas ruas, com suas peculiaridades e necessidades 

específicas. Campanhas educativas de trânsito devem ter o envelhecimento 

populacional como importante vertente, alertando para o respeito mútuo e às leis 

vigentes. 

Quanto ao local do óbito de vítimas idosas de causas externas no Brasil e 

em São Paulo, observa-se, respectivamente, que 64% e 73% ocorreram em 

hospital, 14% e 10% no domicílio, 12% e 8% em via pública, nos anos de 2010 a 

2013, segundo dados do Ministério da Saúde. Vê-se que a maior parte desses 

indivíduos chegou a receber atendimento médico após a injúria. Na população 

estudada, verificamos que 54% dos indivíduos faleceram em ambiente hospitalar, 

23% no domicílio e 17% em via pública. Tais números certamente refletem 

determinada disponibilidade de serviços de saúde, inclusive de urgências, no 

município e região, fato que muitas vezes pode não ser suficiente para evitar o 

desfecho fatal diante da gravidade das lesões. 

Cabe ressaltar o elevado número de falecimentos domiciliares encontrado 

na pesquisa, quase 10% a mais do que no Brasil e 13% a mais em relação ao 
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estado. É possível que proporção relevante desses óbitos corresponda a mortes 

naturais, erroneamente encaminhadas ao Instituto Médico-Legal. O fato de o idoso 

falecer sozinho no domicílio possivelmente tem influência nas negativas de 

fornecimento das declarações de óbito, mesmo considerando casos que eram 

seguidos nas unidades de saúde e possuíam diagnósticos definidos, aludindo 

novamente à questão. Devemos lembrar, ainda, a opção das famílias ou do próprio 

idoso em falecer no seu domicílio, quando já há diagnóstico de patologias terminais, 

visando evitar maior sofrimento e proporcionar dignidade no processo de 

falecimento. 

O Ministério da Saúde aponta que o sexo masculino predomina em todos os 

tipos de causas externas, incluindo acidentes de trânsito, quedas, homicídios e 

suicídios. No Brasil e no estado de São Paulo, tem-se que 82% e 79% dos 

indivíduos em todas as faixas etárias acometidas são do sexo masculino, 

respectivamente, observando-se proporção semelhante entre idosos, enquanto na 

população estudada, encontramos 76%. Ressalta-se que, no último censo, o número 

absoluto de indivíduos do sexo feminino com setenta anos ou mais ultrapassa os do 

sexo masculino em 1.458.645 no país. Segundo Minayo, as ocorrências por causas 

externas têm uma razão de 12 homens para cada mulher, que vem se mantendo 

desde décadas pregressas, com poucas alterações entre os gêneros.10  

A faixa etária mais atingida entre os idosos encontra-se entre 60 e 69 anos 

de idade, tanto no Brasil quanto no Estado de São Paulo e na amostra estudada 

(43%). Dos 100.920 idosos falecidos em decorrência de causas não naturais no 

Brasil entre 2010 e 2013, 36.143 tinham idade entre 60 a 69 anos, ou seja, 35%. No 

Estado de São Paulo, essa faixa corresponde a 32%. Possivelmente, tal grupo 

contém significativo número de pessoas economicamente ativas, responsáveis por 

significativa parcela da renda familiar, o que pode contribuir para maior exposição a 

circunstâncias de risco. 

Ainda segundo dados oficiais, 58% dos idosos falecidos por causas externas 

no Brasil são brancos e 30% pardos. No estado de São Paulo tem-se 79% de 

brancos e 11% de pardos. Na população do estudo, verificamos 81% de brancos e 

13% de pardos. Essa distribuição pode relacionar-se à maior proporção de 

indivíduos brancos nas faixas etárias mais avançadas, segundo o último censo, 

onde 58% da população com setenta anos ou mais era composta por brancos e, 

32%, por pardos, com diferenças entre as diversas regiões e estados.  
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Historicamente, tem-se conhecimento das desigualdades sócio-econômicas 

entre os grupos populacionais no Brasil segundo a cor da pele, o que acarreta 

reflexos nas condições de saúde e na expectativa de vida. Observa-se maior 

número de indivíduos brancos chegando a idades avançadas. Se considerarmos a 

composição da população brasileira segundo essa característica, possivelmente 

encontraremos discrepâncias ainda maiores. 

Quanto ao estado civil desses idosos no Brasil e em São Paulo tem-se 

respectivamente: 39% e 39% casados, 29% e 32% viúvos, 16% e 13% solteiros. Na 

pesquisa, observamos que 46% eram casados, 20% viúvos e 12% solteiros, com 

número pouco expressivo de conviventes. Esses números podem constituir, em 

parte, reflexo da proporção entre os sexos na população idosa, referida 

anteriormente, da qual decorre que o número de viúvos deva ser menor do que o de 

viúvas, tendo em vista o maior contingente de mulheres nas faixas etárias mais 

avançadas. 

Constatamos que o local de ocorrência vem sofrendo modificação 

significativa na evolução temporal, com aumento da categoria residência, ratificando 

a importância da habitação como cenário de acidentes e outros eventos 

relacionados, chegando a ser três vezes maior em 2015 do que em 2010. Tal fato 

também pode refletir dificuldades de acesso aos sistemas de saúde e a própria 

complexidade do quadro clínico do idoso, em especial no caso das mortes naturais, 

muitas vezes não recebendo tratamento adequado com vistas às múltiplas 

morbidades que o acometem, com aumento do domicílio como local do óbito.  
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7 CONCLUSÃO  

 

Na população de idosos submetida à necropsia forense em uma unidade do 

Instituto Médico-Legal do estado de São Paulo, verificamos como as principais 

causas jurídicas de mortalidade os acidentes e as mortes naturais. Quanto às 

causas médicas, as quedas e acidentes de trânsito foram as preponderantes, com 

traumatismo cranioencefálico como a lesão mais comum. As causas naturais e os 

atropelamentos também foram expressivos na população estudada. 

Os principais locais de ocorrência foram a residência do idoso e a via 

pública, a primeira apresentando significativo aumento na evolução anual. Como 

locais mais comuns de óbito, temos o hospital e o domicílio, com expressivo número 

deste último. As características predominantes da população foram: sexo masculino, 

faixa etária entre 60 e 69 anos, cor da pele branca, estado civil casado. 

As informações provenientes da presente pesquisa são de grande valia para 

planejamentos em saúde e segurança pública específicos para a população idosa, 

contribuem para aprimoramento de informações nessas áreas, além de chamar 

atenção para questões relativas ao ensino médico. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Ficha de coleta de dados 

 

ANO JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 MASC             

FEM             

IDADE 60-64             

65-69             

70-74             

75-79             

80-84             

85-89             

>90             

IGNOR             

COR DA 
PELE 

BRANCO             

PARDO             

PRETO             

AMARELO             

INDIGENA             

INDETER-
MINADA 

            

             

ESTADO 
CIVIL 

SOLTEIRO             

CASADO             

DIVOR/ 
DESQUIT 

            

VIUVO             

CONVIV             

IGNOR/ N 
INF 
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LOCAL DA 
OCOR-
RÊNCIA 

VIA 
PUBLICA 

            

RESIDÊNC             

ESTAB 
COMERC 

            

OUTROS             

IGNOR/ N 
INF 

            

LOCAL DO 
ÓBITO 

VIA 
PUBLICA 

            

DOMICILIO             

HOSPITAL             

OUTRO 
ESTAB 
SAUDE 

            

ALDEIA 
INDÍGENA 

            

OUTROS             

IGNOR/ N 
INF 

            

PROVÁVEIS 
CIRCUNSTÂ
NCIAS DO 
ÓBITO 

HOMICÍDIO             

SUICÍDIO             

ACIDENTE             

MORTE 
NATURAL 

            

INDETERMI-
NADO/ N 
INF 

            

             

CAUSA DA 
MORTE 

FERI/O 
ARMA 
FOGO 

            

FERI/O 
ARMA 
BRANCA 

            

FER/O 
CONT 
CORTUSO 

            

ENFORCA-
MENTO 

            

ESTRANGU-
LAMENTO 

            

ESGANA-
DURA 

            

OUTRAS 
ASFIXIAS 

            

AC TRAN 
TCE 

            

AC TRAN 
TRAUMATO
RAC 

            

AC TRAN 
TRAUMA 
ABD 

            

AC TRAN 
LESÃO 
CERV 
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AC TRAN 
OUTRAS 
LESÕES 

            

ATROPELA-
MENTO 

            

QUEDAS 
TCE 

            

QUEDAS 
OUTRAS 
LESÕES 

            

INTOXICA-
ÇÃO 
EXOGENA 

            

CAUSA 
NATURAL 

            

OUTRAS             

INDETERMI-
NADA 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Emenda do Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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