Guia do Utilizador

O Guia do Utilizador procura auxiliá-lo na sua navegação
pelo documento. Existe um conjunto de link’s que permite
aceder, de forma rápida, às páginas em consulta e regressar
às páginas principais. Este guia tenta, desta forma, ser uma
ferramenta de auxílio a uma navegação amigável. Lembra-se
que aqui, estão apenas alguns tópicos de como começar a
sua pesquisa.
Este documento é composto por 3 páginas principais que
permitem a navegação entre elas:
 Capa: página inicial que permite entrar no documento

Ao clicar em Índice acede
à página respectiva

 Introdução: breve referência à pertinência do trabalho
 Índice: página que permite aceder a qualquer outra
página do documento

Funcionamento Básico
Em cada página do documento existe, pelo menos, um link
que permite visualizar outra página. Esses link’s são
facilmente identificados porque se encontram sublinhados.
Usando as 3 páginas principais explicar-se-á a forma como
poderá navegar pelo documento.
A Capa é o rosto do documento e tem dois link’s: um que
nos permite aceder à Introdução e outro ao Índice. No
esquema ao lado está ilustrado o funcionamento básico do
documento.

Da mesma forma, se clicar em
Introdução poderá visualizar a
respectiva página
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O Índice
O Índice é a página do documento que permite aceder a
todas as outras. Aqui, procura-se expor o tipo de informação
que poderá obter no documento e não fazer uma
identificação exaustiva de todas as suas páginas. Lembra-se
que do Índice pode voltar novamente à Capa e à Introdução.
Todas as páginas do documento têm uma ligação ao Índice,
pelo que poderá, sempre que desejar, regressar a esta
página. Algumas páginas podem ser acedidas por ligações
existentes noutras páginas. No entanto, o Índice deve ser a
página de referência.

Ao clicar em CMORT vai aceder às Causas
de Morte consideradas neste estudo

Pode-se dividir o Índice em 3 partes, sendo que cada uma
permite aceder a um tipo de informação distinta.

1ª parte do Índice
Nesta 1ª parte do Índice pode consultar duas páginas que o
ajudam na compreensão da análise feita no documento.
Assim, pode consultar a nota metodológica e as causas de
morte usadas com a respectiva codificação.
No esquema ao lado pode visualizar o tipo de informação
disponibilizada na 1ª parte do Índice.
Ao clicar, por exemplo, em
NMETO pode consultar
algumas considerações
metodológicas
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2ª parte do Índice
Nesta 2ª parte do Índice são disponibilizados dois tipos de
análise para a mortalidade proporcional: o primeiro, através
de gráficos circulares e da comparação da região Norte com
o Continente; o segundo, através de tabelas que fornecem,
para a região Norte, o número de óbitos e a respectiva
mortalidade proporcional no período 2001-2005 (anualmente
e no quinquénio).

Ao clicar em GC_HM vai
aceder à página que lhe
permite observar (através
de gráficos circulares) a
mortalidade proporcional
entre a região Norte e o
Continente (todas as
idades e ambos os sexos)

Na análise por gráficos circulares pode ser consultada a
mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de
morte e por causas de morte específicas, para a região Norte
e Continente, para todas as idades e idade prematura (0-64
anos), para ambos os sexos e por sexo. É ainda realizada
uma análise da mortalidade proporcional por Ciclo de Vida
(grupos etários: 5-24, 25-44, 45-64, 65-74 e 75 e mais anos)
para os grandes grupos de causas de morte na região Norte,
para ambos os sexos e por sexo.
Na análise por tabelas pode ser consultado, para a região
Norte, o número de óbitos e a mortalidade proporcional para
as causas de morte consideradas no estudo, para todas as
idades, idade prematura (0-64 anos) e para as diferentes
fases do Ciclo de Vida, para ambos os sexos e por sexo.
No esquema ao lado pode visualizar parte do tipo de
informação disponibilizada na 2ª parte do Índice.
Ao clicar em MP_HM entra numa análise, através de uma tabela,
da mortalidade proporcional mais pormenorizada dentro da região
(todas as idades e ambos os sexos). Pode consultar o número de
óbitos e a respectiva proporção no total das causas de morte.
No quinquénio 2001-2005, 17,6% dos óbitos por Doenças Infecciosas foram devidos à Tuberculose.
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3ª parte do Índice
Nesta 3ª parte do Índice é possível consultar, para cada
uma das causas de morte utilizadas, o número de óbitos
e a respectiva mortalidade proporcional, para os anos de
2001 a 2005 e para o quinquénio 2001-2005, para todas as
idades e idade prematura (0-64 anos), para ambos os sexos
e por sexo. É também possível observar, na página da causa
de morte seleccionada, a proporção de óbitos nas
diferentes fases do Ciclo de Vida consideradas.
Chama-se a atenção de que a proporção de óbitos por
Ciclo de Vida diz respeito à totalidade dos óbitos que

Ao clicar em C (como
mostra a figura) vai
aceder à página que
permite consultar a
mortalidade
proporcional por
género e por Ciclo de
Vida, na região Norte,
para os Tumores
Malignos

ocorreram na causa de morte seleccionada. Por exemplo, no
ano de 2005 e para ambos os sexos, 26,8% dos óbitos por
Tumores Malignos (assinalado na figura ao lado a cor
vermelha) ocorreram no grupo etário dos 45 aos 64 anos.
Assim, é realizada uma simples ponderação por grupos
etários.

No esquema ao lado pode visualizar parte do tipo de
informação disponibilizada na 3ª parte do Índice.

Lembra-se, mais uma vez, que este Guia não pretende ser
exaustivo, procurando, apenas, auxiliá-lo na sua navegação
pelo documento.
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