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Abstract 

 The World Health Organization – WHO, established the official 

nomenclature of COVID-19 as the infectious disease of coronavirus-19 in early 

2020, when the virus was named severe acute respiratory syndrome 

coronavirus-2 – SARS-CoV-2. This research has the general objective of 

presenting morbidities related to mortality by COVID-19 (SARS-Cov-2) in the 

municipality of Autazes/AM, describing the age group and gender of patients 

who died from COVID-19 in Autazes, in addition, demonstrate by ICD-10 class 

the morbidities related to mortality by COVID-19 in that municipality. This is 

information described in the statements used as a single method for data 

collection, however, the information can be complemented with the use of the 

systems and methods mentioned in this article, in the inclusion criteria the 
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divergences of information will be evaluated in a complementary way to the 

history of patients who died from COVID-19. Through this research, we used 

the pre-defined inclusion criteria, and all death certificates related to COVID-

19 from the years 2020 and 2021 were selected. The research project began, we 

analyzed data from the MUNICIPAL HEALTH SECRETARIAT 

AUTAZES/AM, we observed the terms of Resolution nº 466/2012, of the 

National Health Council – CNS (BRASIL, CNS, 2012), so that our research 

was approved based on the ethical principles of autonomy, beneficence, non-

maleficence, justice and equity.  

 

Keywords: Morbidities, Mortality; COVID-19 

 

Resumo 

 Organização Mundial de Saúde – OMS, estabeleceu a nomenclatura 

oficial de COVID-19 como a doença infecciosa do coronavírus-19 no início de 

2020, quando o vírus foi denominado por coronavírus-2 da síndrome 

respiratória aguda grave – SARS-CoV-2. Com o Objetivo de apresentar as 

morbidades relacionadas a mortalidade por COVID-19 (SARS-Cov-2) no 

município de Autazes, descrevendo a faixa etária e gênero dos pacientes que 

foram a óbito por COVID-19 em Autazes, ademais, demonstrar por classe do 

CID-10 das morbidades relacionada a mortalidade por COVID-19 no referido 

município. Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados através da 

análise documental relacionado aos critérios de inclusão da pesquisa. Através 

da amostragem não probabilística e com base nos critérios de inclusão pré-

definidos,foram selecionadas todas as declarações de óbitos relacionadas a 

COVID-19 dos anos de 2020 e 2021 para compor a amostra, o qual foram 

analisada a média e a proporção das morbidades relacionadas ao óbitos com 

COVID-19. Foram avaliados todas as informações relacionado aos critérios 

delimitadores desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Morbidades; Mortalidade; COVID-19. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS, estabeleceu a nomenclatura oficial 

de COVID-19 como a doença infecciosa do coronavírus-19 no início de 2020, 

quando o vírus foi denominado por coronavírus-2 da síndrome respiratória 

aguda grave – SARS-CoV-2 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Ademais, a doença é considerada uma zoonose, infecção transmissível entre 

animais vertebrados e seres humanos, o qual os animais não doentes 
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hospedam e eliminam os agentes etiológicos. O animal no qual a doença se 

originou ainda está sendo investigado, mas especula-se que os animais mais 

prováveis podem ter sido o morcego ou o pangolim (SOUZA et al., 2021). 

 A epidemiologia da COVID-19 difere de acordo com o país, pois 

medidas de prevenção influenciam diretamente o número de casos e morte. No 

Brasil, a Região Sudeste apresentou o maior número casos, seguida pela 

Região Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. O epicentro da doença iniciou-se 

no Estado de São Paulo, em seguida, os Estados do Amazonas se tornou o 

epicentro e com uma nova variante (BRASILa, 2020). Considerando os dados 

do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica (SIVEP) da Gripe no 

Brasil, o número de mortes se encontra subestimado pelo fato de que alguns 

óbitos dos diversos estados, não terem sido testado para COVID-19 (BRASILb, 

2020). 

 Neste sentido, desde do inicio da pandemia da COVID-19, o perfil de 

mortalidade e a associação com fatores de risco tem sido amplamente 

investigadas ao redor do mundo, entre os quais tem sido relatado: idade 

avançada, presença de comorbidades crônicas, obesidade, etnias, entre outros. 

(ANDRADE et al., 2021; BORGES et al., 2021).Nandy et al., (2020) 

descreveram que a presença de comorbidades leva a um maior risco de 

desenvolver eventos graves quando se está infectado pelo SARS-CoV-2, ou 

seja, admissão na UTI, intubação e mortalidade. Pessoas portadoras de 

doenças crônicas estão sob maior risco de desfechos desfavoráveis por COVID-

19, e apontam para um risco significativamente maior de complicações e 

morte por COVID-19 em pessoas com morbidades (NANDY et al., 2020; 

MASCARELLO et al., 2021). 

 Mascarello et al., (2021) relata que formas severas da COVID-19 

apresentam maior probabilidade de se desenvolver em pessoas idosas e 

portadores de doenças crônicas prévias, e que a proporção de óbitos foi de 

15,79%, 5,69% e 1,12%, respectivamente, em indivíduos com multimorbidade, 

indivíduos com apenas uma morbidade e indivíduos sem comorbidades. Com 

isso, desenvolveu-se a Pergunta Norteadora, quais as morbidades 

relacionadas a mortalidade por COVID-19 (SARS-Cov-2) no município de 

Autazes/AM entre os anos de 2020 e 2021? 

 O prognóstico da COVID-19 é variável e dependente de vários 

fatores, embora 80% das pessoas desenvolva doença leve ou moderada, a 

porcentagem restante desenvolvem a forma grave da doença, com 

complicações de insuficiência respiratória, SRAG, sepse e choque séptico, 

tromboembolismo e falência de múltiplos órgãos, incluindo renal e 

cardíaca(SOUZA et al., 2021).Alguns fatores prognósticos são inerentes ao 

paciente considerados do grupo de risco, como gestantes, imunossuprimidos, 



Társis Héber Mendonça de Oliveira, Ketriny de Almeida de Moraes, Siomara Ferreira 

Ramalho, Emile Caroline de Melo, Catia Remijo Vieira, Edilene Ferreira da Silva, 

Lisandro Ribeiro do Carmo– Morbidades relacionadas a mortalidade por COVID-

19 no município de Autazes entre os anos de 2020 e 2021 

 

 

EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - Vol. X, Issue 2 / May 2022 

464 

pacientes idosos e presença de comorbidades, sobretudo doença cardiovascular 

e diabéticos (CHEN et al., 2020).  

 Por tanto, se justifica pelo fato de que diante da pandemia do novo 

coronavírus, tem-se observado importante relação entre multimorbidade e a 

COVID-19. A prevalência e a gravidade da COVID-19 estão intimamente 

ligadas a outras morbidades incidentes. Mascarello et al., (2021) ressalta que 

compreensão de como determinantes da saúde podem influenciar 

negativamente os desfechos da COVID-19, somada ao conhecimento da forma 

de exposição a esses determinantes,  permite que as políticas de Saúde 

Pública considerem os riscos acrescidos pelas comorbidades mais prevalentes 

relacionadas a mortalidade de COVID-19 em Autazes/AM, entre os anos de 

2020 e 2021. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral, apresentar as morbidades 

relacionadas a mortalidade por COVID-19 (SARS-Cov-2) no município de 

Autazes/AM, descrevendo a faixa etária e gênero dos pacientes que foram a 

óbito por COVID-19 em Autazes, descrevendo por classe do CID-10 das 

morbidades relacionada a mortalidade por COVID-19 no referido município. 

 

METODOLOGIA 

 

Por meio da Abordagem quantitativa-qualitativa, constituindo um estudo 

descritivo do tipo transversal, o qual fornece informações sobre a distribuição 

e as características de um evento na população ou amostra investigada 

(LAKATOS; MARCONI, 2021), o qual os Materiais e Método desenvolvido 

para análise foram realizados através dos prontuários e Declaração de Óbitos 

dos pacientes assistidos pelo sistema de saúde em Autazes, referente aos anos 

de 2020 e 2021. 

 Utilizando a técnica de procedimento de uma revisão integrativa de 

literatura, que de acordo com Lakatos, Marconi (2021); Galvão, Silveira, 

Pereira (2008[2021]) é a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para 

a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, que possibilita a 

identificação de lacunas do conhecimento, de modo que estimule seu 

preenchimento por meio de novos estudos, com apoio da revisão bibliográfica, 

selecionaram-se artigos publicados a partir do ano 2017 a 2022, com os 

seguintes descritores de saúde: Morbidade, Mortalidade, COVID-19, em base 

de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde – Ministério da Saúde/Brasil) e Pubmed. 

 Os critérios delimitadores estão relacionados com o desenvolvimento 

dos objetivos proposto na pesquisa. Especificando como Critérios de inclusão: 

informações descritas nos sistemas SINAN, SIM e cadastro na Equipe de 

Saúde da Família da Atenção Primária; óbitos por COVID-19 somente entre 
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os anos de 2020 e 2021; apenas óbitos de COVID-19 com morbidades 

relacionadas e descritos no CID-10. Critérios de exclusão: Óbitos não 

relacionados a COVID-19; Óbitos por outras causas e sem relação a COVID-

19. 

 As informações descritas nas Declarações de Óbitos foram utilizadas 

como método único para coleta de dados, as informações foram 

complementadas com a utilização dos sistemas e métodos citados nos critérios 

de inclusão, as divergências de informações foramavaliadas de forma 

complementar ao histórico de saúde dos pacientes que foram a óbito por 

COVID-19 em Autazes. 

 O projeto de pesquisa foi apreciado pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Autazes/AM, observando-se os termos da Resolução nº 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS (BRASIL, CNS, 2012), para que a 

pesquisa fosse aprovada com base nos princípios éticos de autonomia, 

beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Os instrumentos de coleta 

de dados foram aplicados através da análise documental relacionado aos 

critérios de inclusão da pesquisa, caracterizando como pesquisa de risco leve, 

o qual são mínimos quaisquer riscos durante a participação da pesquisa. Não 

haverá a necessidade de solicitar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), com o consentimento de todos os indivíduos 

participantes, pois se trata de uma análise documental dos prontuários, 

declaração de óbito e arquivos/sistemas da SEMSA/Autazes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio dos dados obtido pela Vigilância Epidemiológica do município de 

Autazes e dos critérios empregados para a fomentação dessa pesquisa, que 

tem o intuído de apresentar as morbidades relacionadas a mortalidade por 

COVID-19 (SARS-Cov-2) no referido município do estudo, o qual, por meio dos 

dados analisados, observou-se que os casos gerais dos óbitos por COVID-19 

relacionados com a comorbidades, foram de 44 óbitos confirmados entre os 

anos 2020 à 2021. A tabela 01 apresenta o quantitativo por ano e gênero, os 

óbitos por Covid-19 que tiveram comorbidades relacionada.    

 

Tabela 01. Número de Óbitos por Covid-19, com comorbidades relacionada, 

por ano e gênero. 

Nº de óbitos por COVID-19 com comorbidades relacionadas. 

2020 2021 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

7 5 21 11 

Fonte: Dados da pesquisa, Vigilância Epidemiológica municipal de Autazes. 
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No ano de 2020 ocorreram 12 óbitos por COVID-19 relacionada à 

Comorbidades classificadas de acordo com o CID-10, o qual foi no gênero 

masculino apresentou incidência de 58,3% e o gênero feminino 41,7%dos 

casos, ademais, no ano de 2021 ocorreu o aumento de 45,45% do número de 

óbitos relacionado ao ano de 2020, o qual destes, o aumento da incidência do 

gênero masculino foi de 200%, e para o sexo feminino foi 120%. 

  

Tabela 02. Óbitos por Covid-19 com comorbidades relacionada, por raça e 

faixa etária. 

Óbitos por Covid-19 em 2020 a 2021 

Idade 
Raça 

Branca Parda Indígena 

20 a 39 0 0 2 

40 a 59 2 3 3 

60 a 79 6 13 4 

>80 1 4 6 

 Fonte: Dados da pesquisa, Vigilância Epidemiológica municipal de Autazes. 

 

Vale ressaltar que a maior incidência de mortalidade por Covid-19 com 

comorbidades quanto à raça entre os anos de 2020 a 2021, foi de 20,45% paraa 

branca, com66,5% referentes ao gênero masculino e 33,5% ao gênero feminino; 

a raça parda apresentou45,5% de incidência, sendo 85%do gênero masculino e 

15%do gênero feminino;a raça indígena totalizou 34%, com 33,3% do gênero 

masculino e66,7% do gênero feminino. Não houve óbitos relacionados na raça 

amarelo e preto. 

  Entretanto destaca-se que a faixa etária de 20/39 anos apresentou 

4,6% de óbitos, sendo que os 100% dos casos pertencem ao gênero feminino e 

não ocorreu incidência no gênero masculino, quanto a faixa etária 40/59 foi de 

18,2% dentre elas foram 75,5% no masculino e 24,5% no feminino, já na faixa 

etária de 60/79 é de 52,2% sendo 74% masculino e 26% feminino, e a faixa 

etária>80 anos apresentou a incidência de 25%, onde foram 72,7% do gênero 

masculino e 27,3% do gênero feminino. 

 Diante deste estudo com relação às comorbidades relacionadas a 

faixa etária e a raça, ficou evidenciando que dentre elas o que mais acometeu 

mortalidade de pessoas com Covid-19 foi a Insuficiência Respiratória Aguda 

(IRA), continua a Pneumonia, seguida pela HAS e DM, sendo que a menor 

incidência foram nas morbidades tabagismo/ alcoolismo, Carcinoma Hepática 

e a Insuficiência hepática. 
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Tabela 03. Comorbidade por capítulo do CID-10. 

Comorbidade Por Capítulo CID10 

Capítulos do CID-10 Total 

II 1 

IX 7 

IX/X 8 

X 25 

XI 1 

XXI 2 

Fonte: Dados de pesquisa, Vigilância Epidemiologia municipal de Autazes. 

 

A tabela 03 apresenta a classificação das comorbidades relacionadas ao óbito 

por Covid-19 pertinente ao capitulo do CID-10, que foram datadas no período 

de 2020 à 2021.Tendo em vista que o maior índice de comorbidades 

relacionado à óbitos por Covid-19 foi referente às comorbidades do capitulo X 

do CID-10, sendo 56,81% dos casos abrangendo as seguintes comorbidades 

IRA, Pneumonia, IRA/Pneumonia, Pneumonia Bacteriana e viral, onde obteve 

a incidência, sendo 36,36% do gênero masculino e 20,45% do gênero feminino. 

O capitulo IX apresentou 15,9% dos casos, o qual faz referencia as doenças do 

aparelho circulatório,com a HAS e DM com parte do grupo de comorbidades 

deste capítulo,com incidência de 43% para o gênero masculino e 57% para o 

gênero feminino. Contudo ao relacionar os capítulos IX e X, a incidência foi 

de18,2% dos óbitos com as seguintes comorbidades conjunta: Pneumonia e 

DM; IRA e HAS; IRA, HAS e DM, onde a incidência foi de 62,5% para o 

gênero masculino e 37,5% para o gênero feminino. No entanto vale destacar 

que a diabete mellitos (DM), está presente no capitulo IX/X apesar de esta 

acompanhada de outras comorbidades soma 11,36% dos totais de óbitos, pois 

quando a mesma esta descompensada agrega varias implicações negativas 

para o corpo, se tornado porta de entrada para varias consequências como 

Choque Cardiogênico, Embolia Pulmonar, Trombose Venosa e Arritmia 

Cardíaca. 

 Entretanto os menores incidentes de comorbidades relacionadas com 

óbitos por covid-19, os quais estão os capítulos do CID-10: II, XI e XXI, o 

capitulo XXI faz referencia aos fatores que influenciam o estado de saúde e o 

contato com os serviços de saúde,apresentou incidência de 4,54%, associada as 

comorbidades como tabagismo e tabagismo/alcoolismo. Ademais, no capitulo 

XI,as doenças do aparelho digestivo apresentaram 2,27% dos óbitos 

relacionado a insuficiência hepática. O capítulo II engloba os Neoplasmas 

(tumores),apresentou incidência de 2,3%, com a prevalência da 

comorbidadereferente ao carcinoma hepático. Observou-se que nos registros 

referentes aos capítulos XXI, XI e II houve incidências somente no gênero 

masculino. 
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CONCLUSÃO 

 

Este projeto é um estudo realizado com foco nas morbidades relacionadas à 

mortalidade por Covid-19, possui como um dos propósitos o auxilio no cuidado, 

tratamento e acompanhamento dos pacientes, visando promover uma melhor 

assistência e respeitando suas individualidades. Os dados coletados auxiliarão 

nas estratégias de saúde de atenção básica, como forma de prevenção 

direcionada e acolhimento de agravo levando em apreço as peculiaridades no 

enfrentamento da Covid-19. 

 Desta forma podemos reconhecer que teve um aumento significativo 

da transmissão da covid-19 entre os anos de 2020 e 2021 em comparação ao 

ano subsequente, o qual caberá uma analise futura, ademais, diante dos 

dados é possível ressaltar gradativamente a importância da prevenção no 

cuidado diante a pandemia, principalmente aos indivíduos com múltiplas 

morbidades, tal ação permitirá a secretaria de saúde publica elaborar formas 

eficazes de tratamento e auxilio preliminares ao combate deste vírus, 

expandindo assim em todo o sistema de saúde melhorias com o propósito de 

obter resultados positivos contra as mortalidades por Covid-19, sendo este um 

vírus volátil e de alta periculosidade.  

 Os processos na morbidade referente à mortalidade por Covid-19 

dentro do município em questão, tendo como principio que a pandemia ainda 

esta em vigor, pode-se por meio desses dados levantados contribuir para a 

prevenção, cuidados e tratamento da saúde da sociedade em geral, pois por se 

tratar de um vírus que atingiu bilhões em escala mundial as informações para 

o seu combate devem ser exploradas e compartilhadas, afim de salvar vidas e 

trazer o bem estar e qualidade de vida de um todo, não apenas de uma parte 

da sociedade.  

 Analisando todos os processos na morbidade e mortalidade no 

município em estudo, é importante ressaltar que tais dados podem servir de 

apoio a novas pesquisas e indagações, servindo como auxiliares de futuros 

pesquisadores e interessados em conhecer, aprender e contribuir para a 

melhoria nos meios de prevenções iniciais, pré e pós Covid-19, fortalecendo os 

vínculos científicos visando o desenvolvimento da ciência em ações que 

promovam a prevenção e proteção da saúde do ser humano. 
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