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Resumo: Em 2010, as doenças do aparelho circulatório, as causas externas, as causas mal 

definidas, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório representaram 

aproximadamente dois terços de todos os óbitos ocorridos no estado da Bahia. Muitas dessas 

causas revelam, em parte, condições históricas de desigualdades sociais e iniquidades raciais 

em saúde. O objetivo deste estudo é analisar os diferenciais na mortalidade do estado da 

Bahia segundo a raça/cor da pele entre os anos 2000 a 2010. Trata-se de um estudo ecológico, 

espaço-temporal do tipo exploratório, que analisa os óbitos de residentes do estado da Bahia 

registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade, segundo raça/cor da pele e CID-10, 

no período de 2000 a 2010. Para a avaliação utilizou-se o modelo de regressão linear com 

correção de Prais-Winsten para cada uma das cinco primeiras causas de óbito no estado e 

adotou-se intervalo de confiança de 0,95. As neoplasias (II) e as doenças do aparelho 

respiratório (X) apresentaram crescimento médio anual da taxa de mortalidade por 100.000 

habitantes maior entre a população branca (3,6 e 1,6, respectivamente) do que entre a 

população negra (3,2 e 1,0, respectivamente). Já as doenças do aparelho circulatório (IX) 

apresentaram crescimento médio anual semelhante entre essas duas populações (5,2 e 5,0 

para a população branca e negra, respectivamente). As causas externas (XX) representaram os 

diferenciais mais expressivos entre estas categorias, mostrando um crescimento médio anual 

2,8 vezes maior entre a população negra do que entre a população branca. Em relação às 

causas mal definidas (XVIII), houve uma tendência de queda das taxas em todas as categorias 

de raça/cor da pele (média anual de -7,4), entretanto, para a população negra este decréscimo 

ocorreu de forma mais lenta. Todos os resultados observados foram estatisticamente 

significantes. Esses fatos, mostram que os óbitos decorrentes das doenças crônicas não-

transmissíveis (IX,II e X) se fizeram presentes principalmente entre a população branca ao 

passo que as mortes violentas (II) foram mais evidentes entre a população negra. Os dados 

revelam um perfil diferenciado na distribuição dos óbitos entre essas populações no estado da 

Bahia e demandam maior atenção dos poderes públicos aos grupos populacionais mais 

vulneráveis, principalmente às doenças e agravos preveníveis e evitáveis. 

 

  


