
Óbitos por Causas Externas – 1979 a 

1995 

Notas Técnicas 

Origem dos dados 

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), sistema este gerido pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde, da 

Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde.  

As Secretarias de Saúde coletam as Declarações de Óbitos dos cartórios e entram, no 

SIM, as informações nelas contidas. Uma das informações primordiais é a causa básica 

de óbito, a qual é codificada a partir do declarado pelo médico atestante, segundo regras 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde.  

De 1979 a 1995, as declarações de óbito eram codificadas utilizando-se a 9ª Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças - CID-9. A partir de 1996, passou-se a utilizar a 

10ª Revisão - CID-10. Devido às diferenças entre as revisões, não foi possível gerar 

uma lista que as compatibilizasse.  

Atualização dos dados 

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 pode 

considerar a Base Nacional completa quando todas as UF enviaram seus dados. A partir 

daí, é feita a consolidação, inclusive com a redistribuição dos óbitos pelo 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.  

 

Descrição das variáveis disponíveis para 

tabulação 

O Sistema de Informações de Mortalidade coleta aproximadamente 40 variáveis das 

declarações de óbito, sendo várias delas específicas para óbitos fetais e de menores de 1 

ano.  

http://www2.datasus.gov.br/datasus/index.php?area=060701
http://www2.datasus.gov.br/datasus/index.php?area=060701
http://www.saude.gov.br/svs


Neste módulo de Causas Externas, O DATASUS e a SVS disponibilizam através da 

Internet as seguintes informações para tabulação sobre as Bases de Dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM):  

Óbitos por residência 

Número de óbitos ocorridos, contados segundo o local de residência do falecido.  

Óbitos por ocorrência 

Número de óbitos ocorridos, contados segundo o local de ocorrência do óbito.  

Ano do Óbito 

Ano de ocorrência do óbito. Estão disponíveis os dados a partir de 1979.  

Grande Grupo CID9, Grupo CID9, Categoria CID9 

Causa do óbito, segundo a Classificação Internacional de Doenças. Até 1995, inclusive, 

era utilizada a CID-9 - 9ª Revisão da Classificação. A partir de 1996, passou-se a 

utilizar a CID-10 - 10ª Revisão da Classificação. Por não existir uma relação biunívoca 

entre a CID-9 e a CID-10, não existe uma tabela de conversão direta entre as 

classificações.  

A causa de óbito pode ser recuperada segundo:  

 Grande Grupo  

 Grupo  

 Categoria  

Sexo 

Sexo do falecido (masculino, feminino e ignorado).  

Faixa Etária 

Faixa etária do falecido, nas seguintes categorias:  

 Menor 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  

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm


Faixa Etária OPS 

Faixa etária do falecido, no padrão da Organização Pan-Americana de Saúde, nas 

seguintes categorias:  

 Menor 1 ano  

 1 a 4 anos  

 5 a 14, 15 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 a 74 anos  

 75 anos e mais  

 Idade ignorada  

Faixa Etária det 

Faixa etária detalhada do falecido, nas seguintes categorias:  

 0 a 6 dias  

 7 a 27 dias (incluindo os menores de 1 mês com idade ignorada)  

 1 a 11 meses  

 Menor de 1 ano, mas ignorado o número de horas, dias ou meses  

 1 a 4 anos  

 5 a 9 anos  

 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 54 

a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74 e 75 a 79 anos  

 80 anos e mais  

 Idade ignorada  

Faixa Etária (menores de 1 ano) 

Faixa etária do falecido, nas seguintes categorias:  

 0 a 6 dias  

 7 a 27 dias (incluindo os menores de 1 mês com idade ignorada)  

 1 a 11 meses  

 Menor de 1 ano, mas ignorado o número de horas, dias ou meses  

Local 

Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR), 

macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região 

metropolitana – RIDE, território da cidadania, mesorregião PNDR, Amazônia Legal, 

semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) de 

residência do falecido (se estiver sendo tabulado óbitos por residência) ou de ocorrência 

do óbito (se estiver sendo tabulado óbitos por ocorrência).  

 

 



Escolaridade 

Escolaridade/grau de instrução do falecido, nas seguintes categorias:  

 Nenhuma  

 1º grau  

 2º grau  

 Superior  

 Ignorado  

Estado civil 

Estado civil do falecido, nas seguintes categorias:  

 Solteiro  

 Casado  

 Viúvo  

 Separado judicialmente  

 Outro  

 Ignorado  

Local ocorrência 

Local de ocorrência do óbito, nas seguintes categorias:  

 Hospital  

 Outro estabelecimento de saúde (a partir de 1998)  

 Domicílio  

 Via pública  

 Outros  

 Ignorado  

Acid. Trabalho 

Indicativo de acidente de trabalho, nas seguintes categorias:  

 Sim  

 Não  

 Ignorado  

 

 

 



Outras formas de obtenção de 

informações 

 Estatísticas do Registro Civil: no site do IBGE, com mais detalhes no SIDRA - 

Sistema IBGE de Recuperação Automática. As informações de 1981 a 1988 

também estão disponíveis no site do Datasus.  

 Pesquisa Estimativas de Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios, 

publicada em 1999 pelo Ministério da Saúde.  

 Tabulações especiais: podem ser solicitados ao MS/SVS/DASIS ou ao 

DATASUS.  

Formas de contato com a MS/SVS/ DEVDANT-PS  

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde - MS  

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS  

Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 

Promoção da Saúde (DEVDANT-PS) 

Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica - CGIAE  

   

SAF Sul - Trecho 2 - Lotes 5/6 

Bloco F - Torre I Edifício Premium Térreo - Sala 15  

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 de Gestão Estratégica e Participativa  

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Disseminação de  Informações em Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar  

CEP 20.031-142 - Castelo  

Rio de Janeiro - RJ  

   

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.  

 

   

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/regciv/default.asp?z=t&o=23&i=P
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/regciv/default.asp?z=t&o=23&i=P
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/civmap.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/mortinf/miopcao.htm
mailto:cgiae@saude.gov.br
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=652


Mortalidade 

Grandes Grupos de Causas Externas - 

CID-9 

CID-9 - Grandes Grupos de Causas Externas  

Grande 

Grupo  
Descrição  

Códigos da 

CID-9  

E47  Acidentes de transporte  E800-E848  

E48  Envenenamento acidental  E850-E869  

E49  
Acidentes provocados em pacientes durante procedimento 

médico, reações anormais, complicações tardias  
E870-E879  

E50  Quedas acidentais  E880-E888  

E51  Acidentes causados por fogo e chama  E890-E899  

E52  Outros acidentes, incluindo efeitos tardios  E900-E929  

E53  
Efeitos adversos de drogas, medicamentos e substâncias 

biológicas usadas com finalidade terapêutica  
E930-E949  

E54  Suicídios e lesões auto-inflingidas  E950-E959  

E55  
Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras 

pessoas  
E960-E969  

E56  Outras violências  
E970-E999  

 

Fonte: CID-9, Lista Básica para Tabulação  

 

 

Mortalidade 

Grupos de Causas Externas - CID-9 

CID-9 - Grupos de Causas Externas  

Grupo  Descrição  Códigos da CID-9  

E47  Acidentes de transporte  E800-E848  

E470  Acidentes de estrada de ferro  E800-E807  

E471  Acidentes de trânsito de veículos a motor  E810-E819  

E472  Acidentes de outros veículos de estrada  E826-E829  

E473  Acidentes em transporte por água  E830-E838  

E474  Acidentes em transporte aéreo e espacial  E840-E845  

E47- (*)  Resíduo de acidentes de transporte  
E820-E825, E846-

E848  



CID-9 - Grupos de Causas Externas  

Grupo  Descrição  Códigos da CID-9  

E48  Envenenamento acidental  E850-E869  

E480  
Envenenamento acidental por drogas, medicamentos 

e substâncias biológicas  
E850-E858  

E481  
Envenenamento acidental por outras substâncias 

sólidas e líquidas  
E860-E866  

E482  Envenenamento acidental por gases e vapores  E867-E869  

E49  

Acidentes provocados em pacientes durante 

procedimento médico, reações anormais, 

complicações tardias  

E870-E879  

E50  Quedas acidentais  E880-E888  

E51  Acidentes causados por fogo e chama  E890-E899  

E52  Outros acidentes, incluindo efeitos tardios  E900-E929  

E520  Acidentes devidos a fatores naturais e ambientais  E900-E909  

E521  Afogamento e submersão acidentais  E910  

E522  
Penetração acidental de corpo estranho em um 

orifício natural  
E914-E915  

E523  
Acidentes causados por maquinaria, e instrumentos 

cortantes e penetrantes  
E919-E920  

E524  Acidentes causados por armas de fogo  E922  

E52- (*)  Resíduo de outros acidentes, incluindo efeitos tardios  

E911-E913, E916-

E918, E921, E923-

E929  

E53  

Efeitos adversos de drogas, medicamentos e 

substâncias biológicas usadas com finalidade 

terapêutica  

E930-E949  

E54  Suicídios e lesões auto-infligidas  E950-E959  

E55  
Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por 

outras pessoas  
E960-E969  

E56  Outras violências  E970-E999  

E560  
Lesões em que se ignora se foram acidental ou 

intencionalmente inflingidas  
E980-E989  

E561  Lesões resultantes de operações de guerra  E990-E999  

E56- (*)  Resíduo de outras violências  E970-E978  

Fonte: CID-9, Lista Básica para Tabulação.  

Nota: Os grupos assinalados com asterisco não são apresentados separadamente nas 

tabelas, por serem o complemento dos demais grupos no mesmo grande grupo. São, no 

entanto, apresentadas nas seleções disponíveis. Os grandes grupos (em negrito) não são 

apresentados nas seleções disponíveis se contiverem grupos.  

 
 


