
Introdução 

 Desde 2008 que o SIS-ROH está sendo implementado em todo 
Moçambique como registo nacional de mortalidade. Permite o registo 
dos dados essenciais do Certificado de Óbito (CO) (dados 
demográficos de cada falecido, circunstâncias e causas de óbito 
codificada através da CID10). Desde o início, o SIS-ROH regista os 
óbitos intra-hospitalares mas começou a registar óbitos extra-
hospitalares devidos a causas externas para os quais foi preenchido 
um Certificado de Óbito no Hospital Central de Maputo (HCM). 
 Até Maio de 2013 o SIS-ROH foi aumentando a sua abrangência 
e o nr de óbitos registados, sendo implementado em 10 DPS e 18 
hospitais: 
 

• 3 Hosp Centrais (100%) 

• 7 Hosp Provinciais (100%) 

• 4 Hosp Gerais (66%) 

• 4 Hosp Rurais (9%) 
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Resumo     No ano de 2012 a cobertura do SIS-ROH aumentou, registando 24.162 óbitos intra-hospitalares em todo o País. As principais causas de 

óbito foram as doenças infecciosas (35.9%); HIV, Malária e TB causaram respectivamente 28%, 4% e 2% de todos os óbitos registados. As faixas 
etárias mais afectadas foram as crianças menores de 1 ano (43% dos óbitos infantis devidos a prematuridade e asfixia ao nascer) e os jovens adultos 
entre 25 e 44 anos (56% dos óbitos nesta faixa de idade devido ao HIV/SIDA). Pela primeira vez foram também registados no HCM os óbitos extra-
hospitalares: 2.937 nos anos 2010-2012. 86% dos óbitos extra-hospitalares foram devidos a causas externas das quais os acidentes de viação são os 
mais frequentes (31% do total de óbitos). Estes óbitos afectam principalmente os homens (75%) de idade entre 15 e 34 anos (47%). 

Conselho Nacional Coordenador de Saúde – Outubro de 2013  

O HCM foi o primeiro hospital onde o SIS-ROH foi instalado e possui 
dados de 5 anos sucessivos; 7 hospitais iniciaram a utilização do 
SIS-ROH em 2010 e têm dados de 3 anos enquanto que os outros 4 
têm dados somente de 1-2 anos. Seis hospitais não têm dados 
porque a implementação foi feita durante o ano de 2012 (base de 
dados de menos de 12 meses) ou porque houve problemas no uso 
do SIS-ROH ou perda de dados devido a problemas informáticos.   
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A análise dos óbitos registados em 2012, mostra que as causas de 
óbitos mais frequentes são as doenças infecciosas (39%), seguidas 
pelas afecções do período perinatal (20%). 

Resultados: mortalidade intrahospitalar nacional, 2012 
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O ratio de óbitos entre homens e mulheres é 1.25 (variação entre 
hospitais: 1.07-1.48). As faixas de idade mais afectadas são crianças 
<1 ano (30%, 20% sendo recém-nascidos de 0-7 dias) e jovens 
adultos entre 25 e 44 anos (28%). A distribuição dos óbitos por sexo 
e idade é similar à de 2011, com um ligeiro aumento de óbitos de 
crianças <5 anos (35% em 2011 e 38% em 2012).  

As primeiras 25 causas básicas de óbito mais frequentes N. % 

1 Doença pelo HIV 6788 28.1% 

2 Transtornos relacionados com a duração da gestação e crescimento fetal 1731 7.2% 

3 Doenças respiratórias e cardiovasculares específicas do período perinatal 1461 6.1% 

4 Gripe e pneumonia 1128 4.7% 

5 Malaria 1058 4.4% 

6 Outras afecções originadas no período perinatal 867 3.6% 

7 Doenças  hipertensivas 784 3.2% 

8 Desnutrição 597 2.5% 

9 Doenças  infecciosas  intestinais 584 2.4% 

10 Causas mal definidas e desconhecidas de mortalidade 557 2.3% 

11 Tuberculose 502 2.1% 

12 Infecções proprias do período perinatal 490 2.0% 

13 Outras  doenças  bacterianas 436 1.8% 

14 Doenças  cerebrovasculares 369 1.5% 

15 Anemias  aplástica e outras 358 1.5% 

16 Doenças inflamatórias do sistema nervoso central 318 1.3% 

17 Anemias  nutricionais 315 1.3% 

18 Outras formas de doença cardíaca 314 1.3% 

19 Diabetes mellitus 283 1.2% 

20  Acidentes de transporte 266 1.1% 

21 Sintomas  e sinais  gerais 227 0.9% 

22 Insuficiência renal 192 0.8% 

23 Complicações da gravidez e parto 178 0.7% 

24 Neoplasias malignas dos órgãos digestivos 175 0.7% 

25 Todas outras causas 175 17.2% 

Os óbitos por HIV são 
devidos a TB/HIV em 2%, 
HIV resultando em outras 
infecções em 34%, HIV 
resultando em neoplasias 
em 3%, HIV resultando 
em outras doenças espe-
cificadas em 5% e HIV 
não especificado em 56%. 

Os dados de 2012 comparados com os de 2011 nota-se pouca 
diferença: proporcionalmente os óbitos por doenças infecciosas e 
doenças do aparelho circulatório diminuíram ligeiramente 
(respectivamente 40.7% e 7.1% em 2011) e as afecções do período 
perinatal aumentaram (18.8% em 2011). Aumentou também a 
porção de óbitos por causa mal definida (sintomas e achados 
anormais, 1.6% em 2011), principalmente devido ao Hospital Central 
de Nampula que ostenta 14% de óbitos mal definidos. A diferença de 
distribuição de causa de óbito entre hospitais é muito grande. 
Todavia as doenças infecciosas causam sempre mais do que um 
quarto dos óbitos.  
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Os óbitos extra-hospitalares registados no HCM foram 799 em 2010, 
1.018 em 2011 e 1.120 em 2012. A idade média de óbito foi de 30.1 
anos (variação anual 28.3-31.1), sendo 22% e 25% dos óbitos 
respectivamente de 15-24 e 25-34 anos. O ratio entre homens e 
mulheres é 2.9 (variação anual 2.8-3.3). 86% dos óbitos extra-
hospitalares foram derivados de causas externas e 5% a doenças do 
aparelho circulatório. A causa mais frequente foi acidente de viação não 
especificado (31%), atropelhamento de pedestre (10%), agressão 
(10%), queimadura (4%) e intoxicação acidental (3%). 
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Resultados: mortalidade extra-hospitalar, HCM, 2010-2012 


