Óbitos por Causas Externas
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.
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.

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.
Até 2010, os dados são provenientes da base nacional consolidada.
De 2011 em diante, os dados são provenientes da base estadual consolidada,
podendo apresentar equenas diferenças entre as informações aqui apresentadas e
as obtidas a partir da base nacional. Isto se deve a retificações e inclusões na base
estadual, efetuadas posteriormente ao fechamento da base nacional.

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.
Neste módulo de Causas Externas, Através do Tabnet, a SES-RJ 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.
Isto inclui os ocorridos em outras unidades da federação, mas que residiam no Rio
de Janeiro.

Óbitos por ocorrência
Número de óbitos ocorridos, contados segundo o local de ocorrência do óbito. Isto
inclui os óbitos de residentes em outras unidades da federação, mas que tenham
ocorrido no estado do Rio de Janeiro.

Ano do Óbito
Ano de ocorrência do óbito. Os dados estão disponíveis a partir de 1996.

Mês do Óbito
Mês de ocorrência do óbito.

Dia da semana do Óbito
Dia da semana em que ocorreu o nascimento, segundo as categorias:









Segunda-feira
Terça-feira
Querta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
Data incompleta/ignorada

Município, Região de Saúde, Região Metropolitana e Microrregião
IBGE de residência
Local de residência do falecido. Para os óbitos de residentes em outras Unidades da
Federação, a informação é apresentada apenas por UF.

Município, Região de Saúde, Região Metropolitana e Microrregião
IBGE de ocorrência
Local de ocorrência do óbito. Para os óbitos ocorridos em outras Unidades da
Federação, a informação é apresentada apenas por UF.

Causa do Óbito – Grande grupo, Grupo, Categoria, Subcategoria
Causa do óbito, segundo a Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão
(CID-10), adotada a partir de 1996. 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 as seguintes classificações do Capítulo
XX - Causas externas de Morbidade e Mortalidade:






Grandes grupos
Grupos
Categorias
Subcategorias

Sexo
Sexo do falecido, conforme as seguintes categorias:




Masculino
Feminino
Ignorado ou não informado

Estado Civil
Situação conjugal do falecido, nas seguintes categorias:







Solteiro
Casado
Viúvo
Separado judicialmente
União consensual
Ignorado ou não informado

Idade (12 faixas)
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

Idade (10 faixas)
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

Idade detalhada
Idade detalhada do falecido, nas seguintes categorias:







1 a 59 minutos, divididos em intervalos de 1 minuto (a partir de 1999)
< 1 hora, mas ignorado o número de minutos (a partir de 1999)
1 a 23 horas, divididos em intervalos de 1 hora
< 1 dia, mas ignorado o número de horas
1 a 27 dias, divididos em intervalos de 1 dia
< 1 mês, mas ignorado o número de dias






1 a 11 meses, divididos em intervalos de 1 mês
< 1 ano, mas ignorado o número de meses
1 a 123 anos, divididos em intervalos de 1 ano
Idade ignorada

Nota: as crianças falecidas com 28, 29 ou 30 dias estão classificadas na faixa de 1
mês.

Cor/raça
Cor/raça do falecido, conforme as seguintes categorias:







Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado ou não informado

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









Nenhuma
1 a 3 anos (a partir de 1999)
4 a 7 anos (a partir de 1999)
8 a 11 anos (a partir de 1999)
12 anos e mais
1 a 8 anos (até 1999)
9 a 11 anos (até 1999)
Ignorado

A existência de categorias com diferentes critérios ou que se sobrepõem deve-se a
alterações nos formulários ao longo do tempo.

Ocupação (desde 2006)
Ocupação do falecido, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
2002.

Ocupação (1996-2005)
Ocupação do falecido, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
1994.

Local ocorrência
Local de ocorrência do óbito, nas seguintes categorias:







Hospital
Outro estabelecimento de saúde (a partir de 1999)
Domicílio
Via pública
Outros
Ignorado ou não informado

Esfera administrativa
Esfera administrativa a qual o estabelecimento de saúde está diretamente
subordinado, conforme as seguintes categorias:






Federal
Estadual
Municipal
Privada
Não identificado

Notas:
a- Para o ano de 2006, a tabulação deve ser feita com a variável Esfera
administrativa 2006, pois alguns estabelecimentos possuíam códigos
provisórios neste ano.
b- Esta informação não estava disponível até 2005.

Natureza estabelecimento
Vinculação administrativa do estabelecimento de saúde, conforme as seguintes
categorias:











Administração direta da Saúde (MS, SES e SMS)
Adm direta de outros órgãos (MEC, MEx, Marinha, etc)
Administração indireta - autarquias
Administração indireta - fundação pública
Adm indireta - organização social pública
Cooperativa
Empresa privada
Entidade beneficente sem fins lucrativos
Fundação privada
Não informado

Notas:
a- Para o ano de 2006, a tabulação deve ser feita com a variável Natureza
estabelecimento 2006, pois alguns estabelecimentos possuíam códigos
provisórios neste ano.
b- Esta informação não estava disponível até 2005.

Óbito investigado
Indicativo de investigação do óbito, conforme as seguintes categorias:




Investigado
Não investigado
Não informado/Não se aplica

Nota: informação disponível somente a partir de 2006.

