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Origem dos dados 

São disponibilizados dados sobre a quantidade de óbitos:  

a. Óbitos notificados ao SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade); 

b. Óbitos corrigidos a partir da pesquisa de Busca Ativa; 

Os dados sobre óbitos notificados ao SIM são oriundos do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, o qual é gerido pela Coordenação Geral de Informações e Análise 

Epidemiológica - CGIAE, da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS, do Ministério da 

Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

A correção dos óbitos é feita para ajustar a completitude das notificações de óbitos a partir 

das informações obtidas pela pesquisa “Busca Ativa de Óbitos e Nascimentos” do Ministério 

da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. Esta pesquisa visou mensurar 

a completitude das notificações ao SIM a partir dos casos não registrado neste sistema1.  

 

                                                           
1 Szwarcwald, C. L., Morais-Neto, O. L., Frias, P. G., Souza Júnior, P. R. B., Escalante, J. J. 

C., Lima, R. B., Viola, R. C. (2011). Busca ativa de óbitos e nascimentos no Nordeste e na 

Amazônia Legal: Estimação das coberturas do SIM e do Sinasc nos municípios brasileiros. 

In: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação em Saúde. Saúde Brasil 2010: uma análise da situação de saúde e de evidências 

selecionadas de impacto de ações de vigilância em saúde, p. 79-98. Brasília (DF): MS, 2011. 
 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32116&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32116&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32116&janela=1
http://www.saude.gov.br/svs
http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.fiocruz.br/
http://www.saude.gov.br/
http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm
http://www.datasus.gov.br/


Atualização dos dados 

Para o SIM, de uma maneira geral, as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde enviam 

periodicamente a sua Base de Dados para o Ministério da Saúde. Este só considera a Base 

Nacional completa após todas as UF terem enviado seus dados. A partir daí, é feita a 

consolidação da base de dados a nível federal, inclusive com a distribuição dos óbitos por 

local de residência, a qual é a forma tradicional de apresentar os dados de Mortalidade. 

Eventualmente, são feitas algumas correções nas informações, em conjunto com as Secretarias 

Municipais e Estaduais, principalmente quanto ao cruzamento de causa de óbito por sexo e 

idade. 

Com as informações da pesquisa de Busca Ativa, se estimam anualmente os totais de óbitos 

corrigidos para cada faixa etária e sexo, desagregado por Unidades da Federação. 

 

Descrição das variáveis disponíveis para 

tabulação 

Através da Internet, o DATASUS e a SVS disponibilizam informações para tabulação sobre 

as Bases de Dados das notificações de óbito ao Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) e o número de óbitos corrigidos. 

Óbitos notificados ao SIM 

Número de óbitos ocorridos, registrados no SIM, contados segundo o local de residência do 

falecido.  

Óbitos corrigidos 

Número de óbitos corrigidos pela metodologia apresentada, segundo o local de residência do 

falecido.  

Ano do Óbito 

Ano de ocorrência do óbito. Estão disponíveis os dados a partir de 2000.  

Região 

Região de residência do falecido.  

Unidade da Federação 

Unidade da Federação de residência do falecido.  



Sexo 

Sexo do falecido (masculino e feminino).  

Faixa Etária 

Faixa etária do falecido, nas seguintes categorias:  

 Menor de 1 ano  

 1 a 4 anos  

 5 a 9 anos  

 10 a 14 anos  

 15 a 19 anos  

 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70 a 79 anos  

 80 anos e mais  

 Idade ignorada (só para óbitos notificados)  

 

Outras formas de obtenção de informações 

Formas de contato com a MS/SVS/CGIAE 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde - MS  

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS  

Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica - CGIAE  

   

SAF Sul - Trecho 2 - Lotes 5/6 

Bloco F - Torre I Edifício Premium Térreo - Sala 14  

70070-600 - Brasília, DF  

   

Por telefone: (061)3315-7708/7710/7712  

   

Por e-mail: cgiae@saude.gov.br  

Formas de contato com o DATASUS 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

Secretaria Executiva 

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Disseminação de Informações de Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar  

CEP 20.031-142 - Castelo  

Rio de Janeiro - RJ  

mailto:cgiae@saude.gov.br


   

Por fax: (21)3985-7240  

   

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.  

 
 

http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco

