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Origem dos dados 

Os dados de óbitos disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), sistema 
este gerido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

As Secretarias Municipais e Estaduais 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. 

A partir de 1996, as declarações de óbito passaram a ser codificadas utilizando-se a 10ª Revisão da 
Classificação Internacional de Doenças - CID-10. Até então, era utilizada a 9ª Revisão - CID-9. Devido às 
diferenças entre as revisões, não foi possível gerar uma lista que as compatibilizasse. 

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação 

Observações: 

 A informação de município refere-se ao município de residência do falecido. 

 Os óbitos com residência ignorada são contabilizados nas taxas do estado, mas não dos municípios 
ou suas agregações. 

% de óbitos com causa definida 

Percentual de óbitos com causa básica definida. Consideram-se definidas as causas não pertencentes ao 
capítulo XVIII da CID-10 – Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não 
Classificados em Outra Parte (R00-R99). Não estão sendo contados os óbitos fetais. 

Óbitos com causa definida 

Número de óbitos com causa básica definida. Consideram-se definidas as causas não pertencentes ao 
capítulo XVIII da CID-10 – Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não 
Classificados em Outra Parte (R00-R99). Não estão sendo contados os óbitos fetais. 

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/sim/


Total de óbitos 

Número total de óbitos. Não estão sendo contados os óbitos fetais. 

Seleções Disponíveis 

Município, Região de Saúde 

Local de residência do falecido. 

Ano, Quadrimestre 

Ano ou quadrimestre de ocorrência do óbito. 


