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I. Introdução 
 

Contexto deste documento 

Em Novembro 2012 foi formalizado o Grupo Interinstitucional de Trabalho de Estatísticas 

Vitais (GITEV) através da assinatura de um Memorando de Entendimento (MdE) entre o 

Ministério da Justiça (MJ), o Ministério da Saúde (MISAU), o Instituto Nacional de Estatística 

(INE) e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM); o Ministério do Interior (MINT) e o 

Ministério de Ciência e Tecnologia são parte integrante do GITEV mas são convidados aos 

encontros em caso de necessidade. A criação do GITEV foi facilitada pelo apoio da 

Jembi/MOASIS1 através do MOVE_IT project lançado pela OMS e HMN e da CDC.  

O MdE incluía um plano de actividades, muitas das quais ligadas à necessidade de analisar e 

avaliar varias componentes do sistema de Registo Civil e Estatísticas Vitais (RCEV) em 

Moçambique para poder mudar o desempenho e a qualidade do sistema. Esta necessidade 

foi também percebida pelos outros parceiros envolvidos no RCEV, cada um tendo interesse 

e experiência em uma ou mais das suas componentes. Graças a existências do GITEV foi 

possível que varias iniciativas isoladas confluíssem em um único projecto de “Avaliação 

aprofundada do RCEV”, em todos os seus aspectos e componentes. As instituições do 

Governo Moçambicano e os seus parceiros que foram envolvidos nesta avaliação foram: os 

membros do GITEV, o Ministério da Administração Estatal, algumas agências das Nações 

Unidas (UNICEF, OMS e ACNUR), e a Jembi Health Systems.  

A avaliação do RCEV foi portanto um processo complexo que envolveu muitos parceiros e 

varias fontes de financiamento, incluindo fundos da OMS, African Development Bank e de 

outras agências das Nações Unidas.  

 

Tendo em conta a sua experiencia e o seu envolvimento de longo prazo no Registo de 

Óbitos (SIS-ROH2) no âmbito da sua parceria com O MISAU e na criação do GITEV, a 

Jembi/MOASIS apresentou um projecto detalhado e recebeu apoio financeiro da OMS/HQ 

para participar e contribuir à avaliação no que diz respeito ao registo de óbitos e as causas 

de óbito e a interoperabilidade entre sistemas informatizados em uso no âmbito do RCEV. 

 

A avaliação ocorreu nos meses de Agosto até Setembro de 2013 e tinha em vista levantar 

informação para a produção de um relatório que descreve de forma detalhada o Sistema de 

                                                           
1
 MOASIS (Mozambican Open Architecture Standards and Information Systems) é um projeto da 

UEM orientado à eHealth: MOASIS/UEM é portanto parte integrante do GITEV. Neste relatório fala-
se de Jembi/MOASIS porque a MOASIS recebe apoiado técnico e financeiro pela Jembi Health 
Systems e as duas organizações são ligadas do ponto de vista operacional 
2 SIS-ROH é o Sistema de Informação de Saude – Registo de Óbitos Hospitalares. Ver a secção C1 
para descrição do SIS-ROH 
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Registo Civil e Estatísticas Vitais de Moçambique, para suportar a consequente elaboração 

de um Plano Operativo para executar em cinco anos. 

A metodologia adoptada foi a metodologia elaborada pelo Africa Programme on 

Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics (APAI-CRVS). Os membros 

do GITEV e os parceiros beneficiaram de uma formação, que entre outros aspectos, abordou 

os instrumentos APAI-CRVS, que foram do ponto de vista metodológicos essenciais para o 

processo de avaliação. Na base dos instrumentos APAI-CRVS foram criadas ferramentas a 

ser utilizadas pelos três grupos que realizaram visitas técnicas às instituições do Registo Civil, 

da Saúde e de Estatísticas em Maputo Cidade e nas províncias de Inhambane (Região Sul), 

Zambézia (Região Centro) e Nampula (Região Norte), incluindo áreas rurais. A duração das 

visitas foi de uma semana. A formação assim como todo o processo da avaliação foi 

conduzido com o apoio técnico de dois consultores, um nacional e um internacional, 

contratados pelo African Development Bank.  

Todavia na base dos seus termos de referência estes consultores não coordenaram o 

processo, nem encarregaram-se de elaborar um documento de avaliação. O seu papel foi de 

guiar tecnicamente os participantes, privilegiando a criação de uma visão holística dos 

principais elementos do sistema de RCEV e excluindo uma análise aprofundada sectorial. A 

avaliação propriamente dita, com uma análise aprofundada de cada componente do RCEV 

tinha que ser feita pelo GITEV e os outros parceiros, promovendo um processo fortemente 

participativo e de tomada de liderança por parte do governo Moçambicano.   

Infelizmente, esta abordagem levou a alguns transtornos na avaliação que resultaram em 

um processo parcialmente concluído e documentado, com produção de muita informação 

pouco organizada que não foi integrada em um documento de avaliação final. Um relatório 

final foi produzido para os consultores da ADB, todavia este relatório (Anexo 3), 

coerentemente com a abordagem seguida, somente fornece uma descrição do processo, 

alguns achados das visitas no terreno e algumas observações da situação do RCEV a nível 

central, alguns desafios que são principalmente enfocados sobre os recursos do Registo Civil 

e algumas particularidade do registo de nascimentos e gestão da identidade dos cidadãos, 

negligenciando amplamente outras componentes. Este relatório é carente de uma análise 

suficientemente aprofundada para poder ser utilizado como ferramenta de referência 

durante o processo de planificação das actividade para o fortalecimento do RCEV em 

Moçambique. Infelizmente a abordagem adoptada, como indicado pela metodologia APAI-

CRVS assim como foi implementada em Moçambique, que deixava ao Governo 

Moçambicano a responsabilidade de completar e concluir a análise aprofundada de cada 

componente do RCEV, não foi bem percebida deste o inicio, e faltou uma fase de 

planificação do processo da avaliação, após da fim do apoio técnico pelos consultores. 

Infelizmente, depois do esforço participativo para a avaliação em Agosto-Setembro, o GITEV 

tanto quanto os outros parceiros, não tiveram directivas, tempo e recursos para completar a 

avaliação.   
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Por esta motivação a Jembi/MOASIS, em Fevereiro, decidiu finalizar a avaliação 

aprofundada pelo menos do registo de óbitos e causas de óbito, para cumprir com o seu 

papel específico no âmbito da avaliação. Também, no limite dos recursos disponíveis, 

ofereceu apoio ao GITEV para completar a avaliação das outras componentes do RCEV. O 

resultado desta acção é um relatório completo de avaliação da componente “Registo de 

óbitos e causas de óbito” (presentado a seguir) e um template do relatório geral de 

avaliação que inclui todas as informações já disponíveis e fornece ao GITEV uma estrutura 

clara para completar as informações em falta.  

 

Jembi/MOASIS finalizou também uma actividade colateral à avaliação conjunta com o GITEV 

e outros parceiros, analisando a interoperabilidade entre os sistemas informatizados em uso 

no sistema de RCEV (Adenda 1). 

 

Objectivo, metodologia e limitações deste relatório 

 

O presente relatório é uma analise aprofundada do RCEV no que diz respeito à componente 

de “Registo de óbitos e causas de óbito”. O objectivo deste relatório é fornecer os detalhes 

da situação actual do sistema de registo de óbitos e causa de morte, evidenciando as 

normativas existentes, as praticas correntes no terreno e as lacunas, para formular 

recomendações baseadas na evidência que podem guiar com eficácia o processo de 

planificação da Reforma do RCEV.  

Foi elaborado com base na metodologia da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

especificamente o Manual “Improving the quality and use of birth, death and cause-of-

death information: guidance for a standards-based review of country practices”- (WHO, 

2010) (Anexo 1). O relatório reporta as constatações seguindo as 5 componentes de 

avaliação do manual, nomeadamente: Base legal e recursos do Registo Civil; Práticas de 

registo, Cobertura e Plenitude do sistema do registo Civil; Certificação de óbitos e causas de 

morte; CID – Práticas de codificação da mortalidade; e Acesso, Uso e Controle de qualidade 

dos dados.  

As informações reportadas neste relatório são uma colectânea de várias fontes (Anexo 2): i) 

constatações dos relatórios parciais do processo de avaliação do Sistema de Registo Civil e 

Estatísticas Vitais, conduzido em Agosto-Setembro 2013 (Anexos 4, 5, 6, 7, 10), 

especificamente sobre óbitos e respectivas causas; ii) fichas de avaliação preenchidas 

durante as visitas no terreno (Anexo 9); iii) código do Registo Civil e outros manuais do 

sector (Anexo 11); iv) comunicação com membros do GITEV e expertos do sector; v) analise 

dos dados disponíveis. 

Os relatórios parciais e as fichas de avaliação foram uma fonte de dados fundamental 

especialmente para a avaliação das práticas reais e das lacunas. Infelizmente alguns 
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problemas logísticos, decorrentes da complexidade da operação, da falta de um responsável 

pela coordenação das operações e dos parceiros, do período curto que compreendeu a 

organização condicionaram de forma negativa o trabalho de campo, particularmente no que 

se refere ao preenchimento dos formulários de caracterização do Sistema do registo Civil e 

de Estatísticas Vitais. Os formulários preenchidos foram omissos em muitos aspectos e 

noutros apenas trouxeram respostas do tipo SIM, NÃO e NÂO APLICÁVEL e não trazem uma 

descrição aprofundada dos processos nas diferentes instituições assim como a interligação 

institucional. Ademais, devido à abordagem seguida, as ferramentas utilizadas nas visitas 

técnicas não visavam à uma análise aprofundada de cada componente do RCEV no terreno, 

e foram as vezes demasiado simplificadas. Ora esta constatação, condicionou de forma 

negativa tanto em termos quantitativos, como qualitativos a produção de um relatório mais 

elucidativo sobre o Sistema de Registo e Estatísticas Vitais, especialmente no que diz 

respeito à uma descrição da situação real nas províncias e distritos. Infelizmente, não tendo 

recursos suficientes para repetir as visitas no terreno as informações já disponíveis são as 

únicas disponíveis para este relatório. Adicionalmente, durante a avaliação, o enfoque sobre 

uma avaliação a nível central, com uma  “desk review” das leis, dos recursos disponíveis, dos 

processos teóricos e interacções entre parceiros institucionais, foi escaço e pouco 

documentado. Estas limitações foram mitigadas por quanto possível através de consultação 

com os participantes as visitas no terreno e com profissionais envolvidos no registo de 

causas de óbito nas províncias. 
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II. Componente A: Base legal e recursos do Registo Civil  
 

As estatísticas vitais são derivadas a partir de dados obtidos de registos recolhidos através 

do Sistema de Registo Civil. A legislação é essencial para: garantir a universalidade e 

continuidade do Sistema de Registo Civil; assegurar a divulgação regular de dados e 

confidencialidade de dados individualizados; clarificar as funções e responsabilidades dos 

diferentes órgãos envolvidos. 

A Lei do Registo Civil ou outra é, portanto, um requisito fundamental para um Sistema de 

Registo Civil sustentável e funcional. A Lei deve definir: quais são as informações que devem 

ser recolhidas, quem as deve recolher; qual é fonte primária de recolha e quando deve ser 

recolhida; quem é responsável por compilar a informação e produzir estatísticas. 

A componente A deste relatório procura, com base nas constatações dos relatórios de 

avaliação do GITEV e de informações de outras fontes, responder às questões acima 

referidas em duas subcomponentes: A1 – Base Legal do Registo Civil e Sistema de 

estatísticas Vitais; A2 – Infraestruturas e recursos.  

 

1. A1. Base Legal do Registo Civil e Sistema de Estatísticas Vitais 
 

O Registo Civil é o sistema com o qual o governo registará os eventos vitais de seus cidadãos. 

O objectivo principal do registo civil é a criação de documentos legais que são usados para 

estabelecer e proteger os direitos civis dos indivíduos. Um objectivo secundário é criar 

dados para a compilação de estatísticas vitais. O sistema que usa os registos para derivar 

estatísticas sobre eventos vitais e as características relevantes dos eventos é conhecido 

como o Sistema de Estatísticas Vitais. 

O conjunto de leis do Registo Civil e do Sistema de Estatísticas Vitais foi uma componente 

observada pela avaliação para se aferir do ambiente legal que envolve o registo dos eventos 

vitais e a produção de estatísticas vitais.  

Nesta secção do relatório, procura-se sistematizar os dispositivos legais para a recolha de 

dados e produção de informação sobre a morte e respectivas causas em Moçambique.    

1. Existe um conjunto de instrumentos legais, tais como, a Constituição da República de 

Moçambique, o Código Civil – Decreto-lei 47344 de 25 de Novembro de 1966, a Lei 

da Família – Lei 10/2004, de 25 de Agosto, o Código do Registo Civil, de 8 de 

Dezembro, que regulamentam o registo dos eventos vitais (Anexo 11). 

2. O registo dos eventos vitais em Moçambique tem carácter obrigatório, e é 

incentivado pela utilidade que tem para a garantia dos direitos individuais e acesso 
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aos serviços públicos e privados. São exemplos a exigência do registo de nascimento 

para matrículas escolares ou para adquirir o Bilhete de Identidade, do registo de 

óbito para a regularização de benefícios diversos a parentes após a morte de um 

familiar, etc. Um outro factor que aparece como incentivo para os registos é a 

existência de penas aos que não fazem o registo atempadamente. Com efeito, o 

Código do Registo civil no Artigo 374 estabelece que, as pessoas que, sendo 

obrigadas a declarar o nascimento ou óbito de qualquer indivíduo, o não façam 

dentro dos prazos legais incorrem em multa.     

3. Entretanto, a fraca representação das instituições a nível local, a baixa percepção 

dos cidadãos sobre a relevância do registo, o custo dos serviços e os hábitos culturais, 

são factores que não estimulam a procura pelo registo, com mais gravidade nas 

áreas rurais. No caso particular do registo de óbito e causa de morte, a realização de 

funerais em cemitérios familiares, porque realiza-se sem o preceituado na lei, 

concorre para uma fraca cobertura de informações sobre a morte.    

4. O Artigo 233 do Código do Registo Civil refere que o falecimento de qualquer 

indivíduo deve ser declarado verbalmente, dentro de quarenta e oito horas, no 

posto ou na conservatória do registo civil em cuja área tiver ocorrido o óbito ou se 

encontrar o cadáver. Um atraso de máximo 90 dias pode ser tolerado, desde que o 

funcionário do registo civil julgue justificado o facto da impossibilidade da 

observância daquele prazo. 

 
5. No País não existe, um sistema integrado e consolidado de estatísticas vitais, mas 

sim acções de produção estatística que se enquadram na Lei 7/96 sobre o Sistema 

Estatístico Nacional (SEN), nomeadamente nas competências atribuídas à Direcção 

de Estatísticas Demográficas e Vitais do Instituto Nacional de Estatística e no Sistema 

de Informação Nacional de Mortalidade (SIS-MOR) do Ministério da Saúde (Anexo 8).  

6. A lei estabelece uma obrigatoriedade do envio de dados estatísticos referentes a 

nascimentos, casamentos, óbitos e fetos nascidos mortos pelas entidades do Registo 

Civil ao Instituto Nacional de Estatística (INE), órgão executivo do SEN. 

7. Segundo os relatórios, a certificação de óbito e respectiva causa são regulados pela 

Lei nº 12/2004, de 8 de Dezembro, que estabelece dentre outros, o sistema de 

registo das mortes (Artigo 235). O Artigo 235 diz: “A declaração deve ser corroborada 

pela apresentação do certificado de óbito, passando gratuitamente pelo médico que 

o houver verificado, em impresso de modelo fornecido pela entidade competente dos 

Serviços de Saúde ou, na falta de impressos, em papel comum isento de selo” e “Na 

falta de apresentação do certificado, compete ao funcionário do registo civil que 

receber a declaração requisitar à autoridade sanitária local a verificação do óbito e a 

passagem do certificado”. 
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8. A lei define de forma clara ser competência do médico emitir o Certificado de óbito 

indicando a respectiva causa. O Registo Civil é responsável de requisitar a 

certificação do óbito pela autoridade sanitária, em caso isso faltasse. Entretanto não 

especifica de quem é a responsabilidade de entregar o Certificado de óbito ao 

Registo Civil uma vez que esteja devidamente emitido. 

9. Existe um Certificado de óbito novo, desenhado para a recolha de informações de 

óbito. Este documento foi elaborado pelo MISAU e corresponde ao modelo “Mod. 

SIS-D06”. Todos os óbitos (hospitalares ou não) devem ser declarados neste 

documento, incluindo os óbitos fetais e maternos (Anexo 12). 

10. A lei não faz referência a prazos para a emissão de certificado ou certidão de óbito, o 

Código do Registo Civil no nº1 do Artigo 233, menciona apenas que o falecimento de 

qualquer indivíduo deve ser declarado verbalmente, dentro de quarenta e oito horas, 

no Posto ou na Conservatória do Registo Civil em cuja área tiver ocorrido o óbito ou 

se encontrar o cadáver.     

11. A lei estabelece que na impossibilidade absoluta de comparência do médico para a 

verificação do óbito, o Certificado de óbito pode ser substituído por um AUTO 

lavrado pela autoridade administrativa (Régulo, Secretário do Bairro, Chefe do Posto 

Administrativo) ou policial com intervenção de duas testemunhas (Artigo 236). No 

AUTO a causa da morte pode ser mencionada através das manifestações externas da 

doença e seu período de duração. Entretanto, não existe um Modelo padrão do auto 

para todo o País. Durante as visitas no terreno foram encontrados vários modelos de 

auto, alguns padronizados a nível provincial e outros não baseados em algum 

modelo. 
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Figura 1 – Exemplos de AUTO de óbito encontrados durante as visitas na Província de 

Zambézia 

 

Um modelo de AUTO 

de óbito padronizado 

para a província de 

Zambézia 
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Auto de óbito sem 

modelo padronizado 

mas lavrado ao 

computador 

(Zambézia)  

 

Dados de óbitos 
registados mas não 
comunicados as 
entidades 
competentes para 
registo oficial 
(registo mantido 
pelas autoridades 
locais, servindo 
apenas para 
justificar as receitas 
cobradas para os 
funerais) 
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12. Existe também o Auto de ocorrência e o Auto de averiguações: o primeiro é emitido 

quando o óbito ocorrer em viagem por ar ou pelo mar com queda no espaço ou na 

água sem que o cadáver seja encontrado; o segundo e lavrado pela entidade 

marítima competente quando o óbito ocorre em pequenas embarcações. Não 

existem modelos padrão para o Auto de ocorrência e o Auto de averiguações. 

13. Havendo indícios de morte violenta ou qualquer suspeita de crime, ou declarando o 

médico ignorar a causa de morte, as autoridades judiciais e policiais devem 

promover a autópsia do cadáver e as demais diligências necessárias à averiguação da 

causa de morte e das circunstâncias em que esta ocorreu (Artigo 238). 

14. Quando o óbito ocorre dentro da Unidade Sanitária em locais sem Conservatória de 

Registo Civil emite-se uma comunicação de ocorrência por meio de um ofício (Artigo 

245). Na prática, o Director ou administrador da Unidade Sanitária deve comunicar a 

ocorrência dentro de 24 horas à conservatória do lugar onde estiver situado o 

estabelecimento. A comunicação, que substitui a declaração a que se refere o Artigo 

233, é feita por ofício, acompanhado do Certificado médico, e deve fornecer todas as 

indicações exigidas neste código para o assento de óbito e as respectivas cotas de 

referência. 

15. A lei estabelece o uso obrigatório do Boletim de óbito para a realização de funerais 

que é emitido com base no Certificado de óbito e Auto. Entretanto devido à fraca 

expansão do Registo Civil, sobretudo nas áreas rurais, esta prática não é seguida.  

 

2. A2. Infraestrutura e recursos 
 

Para a realização plena de qualquer que seja a actividade é desejável que os recursos 

financeiros, materiais e humanos assim como a infraestrutura física sejam adequados. 

Factores como disponibilidade orçamental tanto para o registo como para a produção de 

estatísticas vitais devidamente descentralizada, pessoal de registo à altura em termos 

quantitativos e qualitativos, a distância que o cidadão tem de percorrer até ao local de 

registo e a existência de manuais com instruções precisas que garantam uniformidade dos 

registos são fundamentais para o funcionamento pleno e adequado do sistema de registo 

de eventos vitais e consequente produção de estatísticas vitais. 

A presente secção sistematiza os aspectos essenciais relativos ao estado das infraestruturas 

e aos recursos disponíveis no contexto actual do registo de óbitos e respectivas causas em 

Moçambique.    
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1. Não foi possível obter informação detalhada sobre o orçamento das Conservatórias 

de Registo Civil, incluindo a sua desagregação, mas foi referido que os recursos 

financeiros alocados às conservatórias visitadas durante a avaliação nas províncias 

não são adequados.  

2. Para garantir a realização dos registos de eventos vitais, particularmente a morte e 

suas causas é reportado que o sistema está organizado em Conservatórias do 

Registo Civil e Postos de Registo Civil. Os Postos de Registo Civil, com fraca 

implantação local, são as unidades mais próximas do cidadão.       

3. A avaliação mostrou um conjunto de problemas graves nas Conservatórias do 

Registo Civil e nos Postos do Registo Civil visitados, com destaque para edifícios 

degradados ou não apropriados; vulnerabilidade dos diferentes formulários 

utilizados para os registos; formação do pessoal e equipamento informático não 

adequados ou abandonados sem estar sendo utilizados, entre outros.  

Figura 2. - Acesso do Registo Civil na Conservatória de Boane (Província de Maputo): sem 

sinalização e no lado fora do prédio. Situação parecida em Nacala (Nampula) 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Figura 3. – Arquivo dos livros de Registo de Nascimento na Conservatória de Nampula 

(Nampula) (a esquerda) e das fichas de Nascimento no Hospital Central de Nampula (Nampula) 

(a direita) 

 

Figura 4. – Arquivo dos livros de assentos nas Conservatórias de Maputo (Maputo Cidade) e 

Inhambane (Inhambane)  
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Figura 5. – Equipamentos informáticos encontrado na Conservatória do Registo Civil em 

Nampula (Nampula)  

  

 

4. Durante as visitas no terreno, de entre os principais documentos usados nas 

conservatórias foram observados os seguintes: livros de assentos, cédula pessoal, 

boletins, declaração de óbitos, certificado de óbito e certidão de óbito.  

 

Os livros de assentos (de nascimentos, óbito ou outros eventos vitais) são formados 

por fascículos, que devem ser encadernados, antes ou depois de utilizados, em 

volumes com o número máximo de cento e cinquenta folhas (Artigos 22 a 24 do 

Código do Registo Civil). Foi observado que a observância destes artigos é deficitária 

em alguns lugares visitados, dificultando a preservação e consulta dos assentos. O 

assento de óbito é lavrado após de declaração ou certificação de óbito pelo Registo 

Civil; não foi informado se o formulário encontrado durante as visitas no terreno foi 

concebidos em modelo apropriado. 
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Figura 6. – Assentos arquivados como folhas soltas, sem ser encadernados em livros, nas 

Conservatórias de Maputo (Maputo Cidade) e Inhambane (Inhambane) 

  

A cédula pessoal é um documento que se confere ao cidadão como prova do seu 

registo e contém o nome completo do registado, sua naturalidade e a dos pais, a 

filiação, a data do nascimento, a data do registo e número deste (Artigos 289 a 291 

do Código do Registo Civil). A cédula pessoal, documento importante para 

comprovar a identidade em casos de óbitos, resultou sendo concebido em modelo 

apropriado.  

 

Um boletim do registo é um documento passado, em seguida à feitura de assentos 

de nascimento, de casamento, de óbito ou de depósito do certificado médico de 

morte fetal (Artigos 287 e 288 do Código do Registo Civil). O boletim de óbito é 

emitido pela Conservatória dos Registos Civis para o uso posterior na solicitação nos 

Conselhos Municipais da Guia de Abertura da cova no Cemitério Público, e para fins de 

mudança de estado civil; além das informações de identificação do falecido deve 

indicar o cimenteiro ou o lugar de enterro. Não foi informado se o formulário 

encontrado durante as visitas no terreno foi concebidos em modelo apropriado. 

 

A declaração de óbito é um documento elaborado na base de declaração verbal de 

morte no posto ou na conservatória do registo civil em cuja área tiver ocorrido o 

óbito ou se encontrar o cadáver. Não foi encontrado nenhum modelo padronizado, 

sendo a declaração lavrada como texto livre escrito a mão. 
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Figura 7 – Exemplos de Declaração de óbito encontrados durante as visitas nas Províncias de 

Zambézia e Gaza 

 

Declaração de óbito 

manuscrita 

(Província de Gaza) 
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Declaração de óbito 

manuscrita 

(Província de 

Zambézia) 

 
Durante as visitas foram encontrados certificados de óbito em vários modelos:  

 Certificado de óbito antigo, padrão em uso antes da revisão do sistema de 

certificação de óbitos no sector de saúde 

 Certificado de óbito novo (Modelo SIS-D06), padrão a ser utilizado a partir da 

revisão do sistema de certificação de óbitos no sector de saúde, feita no 2009. 

Este modelo é impresso a nível central e distribuído nas Unidades de Saúde em 

livros; cada certificado é preenchido em tríplice copia (papel autocopiativo) e 

tem um código numérico único de identificação 

 Modelos elaborados localmente  
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Figura 8 – Exemplos de Certificados de óbito, encontrados durante as visitas na Província de 

Zambézia e Maputo 

 

Certificado de óbito 

antigo, padrão 

nacional substituído 

no 2009 
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Certificado de óbito 

novo (SIS-D06), 

padrão nacional 

introduzido no 2009 

NOTA: modelo para 

a certificação de 

todos os óbitos. 

Neste caso o 

modelo é utilizado 

para certificar um 

óbito fetal 
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Primeira versão do 
Certificado de óbito 
novo (SIS-D06), 
padrão nacional 
introduzido no 2009 
(a primeira versão 
incluía somente 2 
linhas para as causas 
de óbito. Foi 
substituída com a 
versão definitiva, 
com 3 linhas, logo 
depois a impressão 
do primeiro lote de 
livros de Certificado 
de Óbito) 
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Certificado 
elaborado 
localmente e em 
uso no Centro de 
Exames Médicos e 
Higiene Ambiental 
(CHAEM) para 
certificação de 
óbitos extra-
hospitalares 
(chamado “Certidão 
de óbitos extra-
hospitalares”) 

 

Certificado 
elaborado 
localmente e em 
uso no Distrito de 
Mocuba para 
certificação de 
óbitos hospitalares 
(chamado “Certidão 
de óbito”). A 
certificação de 
óbitos extra-
hospitalares é feita 
sem utilizar algum 
modelo 
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Certificado 
elaborado 
localmente e em 
uso nos Distritos de 
Milange e Mocuba, 
a nível dos hospitais 
rurais, para 
certificação de 
óbitos hospitalares 
(chamado “Certidão 
de óbito”). A 
certificação de 
óbitos extra-
hospitalares é feita 
sem utilizar algum 
modelo 

 

A presencia de modelos diferentes ou falta de modelos para o registo e certificação 

de eventos vitais é devida à vários factores, incluindo a falta de recursos para 

impressão a nível nacional e disseminação dos modelos padrão em todos os locais 

onde o registo esta sendo feito, e falta de recurso locais (ex. computadores, 

impressoras, fotocopiadoras, toner, etc.) para criação e reprodução de modelos 

locais em caso de não disponibilidade ou inexistência de modelos nacionais.  

 

5. É referido que os elementos apresentados nos livros de assentos não estão 

alinhados com os estabelecidos a nível internacional, nomeadamente do Manual de 

Recomendações do Sistema do Registo Civil e Estatísticas Vitais.  

6. A certificação de óbito e da causa de morte em si é uma função atribuída ao Serviço 

Nacional de Saúde. Assim sendo é realizado dentro das condições do Sistema 

Nacional de Saúde. Não existe nos relatórios alguma evidência de problemas nas 
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infraestruturas existentes nas Unidades Sanitárias que possam afectar a certificação 

de óbitos. O problema reportado tem a ver essencialmente com a expansão da rede 

sanitária do País que é bastante fraca e com os recursos (humanos e materiais) que 

são deficitários para garantir uma boa cobertura da certificação de óbitos. Alguns 

problemas pontuais quais rotura de estoque dos livros do Certificado de Óbito novo, 

mal funcionamento ou avaria do equipamento informático, podem ser um factor 

limitante para a certificação. 

7. Não existe uma verba específica para o financiamento da certificação e codificação 

de causas de morte, estas acções encontram cabimento em rubricas do orçamento 

corrente das Unidade Sanitária que também cobrem outras actividades. 

8. Em algumas Unidades Sanitárias (principalmente Hospitais ou Centros de saúde com 

serviço de internamento) foi instalado o Sistema de Informação Nacional de 

Mortalidade (Sistema de Informação de Saúde – Registo de Óbitos Hospitalares (SIS-

ROH)) que estabelece a metodologia e fluxo para a compilação de estatísticas sobre 

a mortalidade. São reportados problemas de avaria nos computadores que suportam 

este sistema a nível dos hospitais e centros de saúde onde o sistema foi instalado 

nas províncias visitadas. 

9. Há exiguidade de recursos humanos em termos quantitativos e qualitativos para a 

certificação de óbito e respectivas causas a todos os níveis hospitalares.    

10. Faz-se menção que em algumas Unidades Sanitárias não havia disponibilidade de 
livros de Certificados de óbito no modelo padrão (Mod. SIS D06), com destaque para 
as áreas rurais. A certificação é feita usando nestes casos modelos improvisados que 
não obedecem ao padrão recomendado a nível internacional. Nalguns casos, o 
Certificado de óbito antigo (do período colonial e sem alinhamento com os padrões 
internacionais) ainda é utilizado, assim como outros formulários, o que revela uma 
necessidade de uniformização dos formulários em uso nas Unidades Sanitárias.  
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III. Componente B: Práticas do registo, cobertura e plenitude 
 

A componente B tem por objectivo avaliar as práticas, o nível de cobertura e plenitude da 

informação recolhida pelo Registo Civil e Estatísticas Vitais e está organizada em quatro 

subcomponentes, a saber: B1 que avalia a organização e funcionamento do Sistema do 

Registo Civil e Estatística Vitais; B2 que fornece as ferramentas para a revisão dos 

formulários utilizados no registo de óbitos; B3 que orienta a avaliação da cobertura e 

plenitude do registo de óbitos e por último B4 que discute as formas que permitem avaliar o 

armazenamento e transmissão da informação de mortalidade dentro do sistema do Registo 

Civil e Estatísticas Vitais. 

 

3. B1. Organização e funcionamento do registo de óbitos e 

estatísticas de mortalidade 
 

Quando ocorre um óbito, o ideal é emitir um certificado com a indicação da causa da morte. 

E para que isso aconteça as instituições envolvidas no manuseamento da informação sobre 

mortes e respectivas causas devem estar organizadas de modo a identificar tarefas que cada 

uma exercerá no processo. Por outras palavras, é importante distinguir as tarefas inerentes 

ao registo civil, ao serviço de saúde, às autoridades locais e à instituição que produz e 

publica as estatísticas (WHO, 2010). 

Esta secção, baseando-se nos relatórios resultantes da avaliação do sistema do registo de 

óbito e respectivas causas e das estatísticas da mortalidade, apresenta o estado em que se 

encontra a organização do registo de óbito e estatísticas de mortalidade, a cobertura e 

plenitude da informação recolhida.  

1. Relativamente aos mecanismos correntes do registo de óbitos a informação sobre 

óbitos e respectivas causas é captada nas Unidades Sanitárias através do Certificado 

de óbito e é enviada à Conservatória do Registo Civil, de onde é emitido o boletim de 

óbito e respectiva certidão para fins legais.  

2. De acordo com o fluxograma de informação apresentado no SIS-MOR3 e o que foi 

observado nas províncias, não há evidências de um trabalho de sistematização e 

análise da informação a nível do Registo Civil, bem como de algum fluxo de 

informação entre o Registo Civil e o Instituto Nacional de Estatística apesar de a lei 

assim o prever. Não há indicação clara da instituição responsável pela análise de 

                                                           
3
 SIS-MOR é o “Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde”, assim como definido apos 

da revisão do Sistema de Informação Nacional de Mortalidade no que diz respeito as competências do setor de 
saúde e Sistema Sanitário Nacional. A revisão incluiu revisão do certificado de óbito, dos processos e 
instruções para gestão e analise de dados.  
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dados, porém, existe algum trabalho analítico a nível do MISAU, esta analise sendo 

limitada aos dados disponíveis e geridos exclusivamente no sector de saúde. 

3. Sobre eventuais mudanças no sistema de RCEV, é para salientar que a partir de 2010, 

existe uma maior aproximação entre os intervenientes do Sistema do Registo Civil e 

Estatísticas Vitais. O momento marcante dessa aproximação foi a assinatura de um 

Memorando de Entendimento em 2013 (entre o Ministério da Saúde (MISAU), o 

Ministério da Justiça (MJ), o Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM)/MOASIS para a criação do grupo Inter-institucional de 

Trabalho para Melhoramento da Informação do Registo Civil e Estatísticas Vitais 

(GITEV). Todavia este grupo de trabalho tem uma função mais de coordenação e 

assessoria técnica, do que de poder executivo para reformas do sistema de RCEV. O 

GITEV é uma estrutura de nível central, por enquanto não replicada a nível provincial 

e distrital. 

4. A aproximação entre os intervenientes poderá impulsionar mudanças significativas 

no sistema. Um primeiro resultado da criação do GITEV é esta avaliação conjunta do 

RCEV, envolvendo todos os parceiros institucionais. 

5. Ficou evidente dos relatórios a prevalência duma comunicação deficiente entre os 

intervenientes, havendo necessidade de melhorias em todas as áreas em particular o 

sistema de recolha da informação de óbitos e de causas de morte, uma vez que, 

registam-se no país muitos óbitos que ocorrem fora das Unidades Sanitárias. Há 

também a necessidade de clarificação de tarefas entre as instituições envolvidas.  

6. Sobre os mecanismos de comunicação, de acordo coma Lei nº 12/2004 de 8 de 

Dezembro, para os óbitos ocorridos nas Unidade Sanitárias, estas enviam 

Certificados de óbito ao Registo Civil. Para os óbitos que ocorrem fora das Unidades 

Sanitárias, a informação passa primeiro pela Unidade Sanitária, onde se emite o 

Certificado de óbito que posteriormente é enviado ao Registo Civil. Em caso de 

declaração de óbito feita sem certificado, é responsabilidade do funcionário do 

registo civil que receber a declaração requisitar à autoridade sanitária local a 

verificação do óbito e a passagem do certificado. Nos locais sem médico e na 

impossibilidade absoluta de comparência do médico para verificação do óbito, o 

certificado pode ser substituído por um auto de óbito elaborado pelas autoridades 

locais e/ou a polícia que é enviado ao Registo Civil. (Artigos do Códice do Registo Civil 

235 e 236) 

7. Para as mortes violentas, as autoridades solicitam o serviço médico e este por sua 

vez elabora o Certificado de óbito ou um relatório do exame que é remetido ao 

Registo Civil. 
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8. Os documentos não mencionam explicitamente a existência de sobreposição ou 

distribuição não clara de tarefas entre os intervenientes. Todavia, na realidade, a 

responsabilidade quanto ao fluxo de dados não é totalmente clara: por exemplo a 

tarefa de entregar o Certificado de óbito ao Registo Civil é atribuída aos familiares 

dos falecidos, faltando uma outra via institucional para que os documentos cheguem 

ao interveniente responsável pelo registo oficial. 

9. Não há uma descrição explícita das responsabilidades dos diferentes níveis 

geográficos, por exemplo transmissão de informações entre distrito, província e nível 

central. A única excepção é a descrição de como as províncias fazem a compilação da 

informação sobre óbitos e respectivas causas e enviam ao Ministério da Saúde. Por 

sua vez as províncias recebem informação proveniente das Unidades Sanitárias dos 

diferentes distritos. Todavia as informações mencionadas limitam-se aos dados dos 

certificados de óbitos geridos através do SIS-ROH (sistema de registo informatizado 

de óbitos intra-hospitalares) e algumas informações agregadas sobre as mortes 

maternas. 

10. Apesar da obrigatoriedade de declaração de ocorrência de mortes que ocorrem fora 

das Unidades Sanitárias muitos óbitos não são declarados às autoridades e escapam 

do Sistema do Registo Civil e Estatísticas Vitais sobretudo nas áreas rurais onde 

predominam cemitérios familiares que não seguem os trâmites legais para a 

realização de um funeral. 

11. Segundo o SISMOR, os indicadores sobre a mortalidade são os mesmos captados em 

todas províncias; todavia estes são realmente calculados somente onde existem 

hospitais provinciais e de segundo nível (gerais, distritais o rurais) com o SIS-ROH 

implementado, que são por enquanto a principal fonte de informação. 

12. Para os óbitos e causas de morte, a principal instituição que coordena a nível 

nacional a produção de estatísticas de mortalidade é o Ministério de Saúde, através 

do Sistema de Informação de Saúde. As estatísticas limitam-se aos dados registados 

através do SIS-ROH. 

13. Segundo o “Modelo de Certificado de óbito (Mod. SIS-D06)”, para além de outra 

informação apresentada no Certificado de óbito consta a informação sobre causas 

de morte (causa directa, intermédia e básica). 

14. O detalhe de informação sobre causas de morte é determinado pelo Ministério de 

Saúde. 

15. Teoricamente, e de acordo com a figura abaixo, a informação sobre óbitos e causas 

de morte é captada pelas Unidades Sanitárias que emitem o Certificado de óbito de 

mortes que ocorrem fora e dentro delas. Uma cópia é arquivada na Unidade 

Sanitária, (copia que fica no livro dos Certificados de óbito ou no processo clínico dos 
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pacientes em caso de óbitos intra-hospitalares), outra é remetida ao SIS-ROH 

(Ministério de Saúde) e outra ao Registo Civil (indirectamente, através dos familiares 

do falecido). A cópia enviada ao SIS-ROH é remetida e arquivada no Núcleo de 

Estatística e Planificação (NEP) de cada hospital no caso de óbitos certificados nas 

Unidades Sanitárias onde o aplicativo SIS-ROH esta implementado; todavia não está 

claro onde vai a cópia no caso de óbitos certificados para Unidades Sanitárias onde o 

SIS-ROH não esta implementado. A disponibilidade de cópias em triplicado de 

Certificado de óbito é garantida pelos livros de certificados (Mod. SIS-D06): estes 

livros não estão disponíveis em todas Unidade Sanitárias e em alguns casos foi 

observado que o antigo Certificado de óbito ainda esta sendo utilizado (em copia 

única).  

 

 

16. No terreno, foram encontradas várias práticas do processo de certificação da morte 

e fluxo de informação e podem ser resumidas em três níveis Hospitais Centrais, 

Provinciais e Gerais, Hospitais Rurais, Distritais e Centros de Saúde de Sedes 

Distritais e Unidades Sanitárias da Periferia (Centros de Saúde): 

a) Hospitais Centrais, Provinciais, Gerais4  
 

                                                           
4
 Nos hospitais centrais e provinciais o SIS-ROH tem cobertura do 100%; nos hospitais gerais esta em uso em 4 

dos 6 hospitais gerais de Moçambique 
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a1. Morte Natural Hospitalar 
 
Quando a morte ocorre na Unidade Sanitária, o médico da US que assistiu ou não 
o doente emite o Certificado de Óbito em triplicado usando o modelo padrão 
definido pelo Sistema Nacional de Saúde. O original é entregue à família que por 
sua vez remete-a à Conservatória do Registo Civil para efeitos de emissão de 
Boletim de óbito para realização do funeral e da Certidão de óbito para fins legais, 
uma cópia é remetida ao NEP (onde esta o SIS-ROH) para efeitos de produção 
estatística e a terceira cópia fica no livro que é arquivado no Departamento ou 
Serviço da Unidade Sanitária. Nos Hospitais Centrais, mediante solicitação do 
médico do Departamento ou do Serviço o óbito pode ser encaminhado ao 
Serviço de anatomia patológica para a realização de autópsia e posterior emissão 
do Certificado de Óbito por aquele serviço.  
 
a2. Morte Natural extra Hospitalar e Morte violenta 
 
As mortes extra hospitalares são comunicadas pela família às autoridades 
administrativas locais e estas por sua vez comunicam à polícia. A polícia remove 
o corpo para a Unidade Sanitária solicitando avaliação do corpo para apurar-se as 
causas da morte. Na Cidade de Maputo a Autoridade policial local (Esquadra) 
notifica a Polícia de Investigação Criminal (PIC) e esta por sua vez encaminha o 
corpo solicitando ao serviço de medicina legal do HCM a realização de autópsia e 
posterior emissão do Certificado de Óbito que segue o mesmo fluxo dos 
certificados emitidos em caso de morte natural hospitalar. 
No entanto, em caso de morte natural (doença), os familiares, por 
desconhecimento ou por incapacidade institucional de resposta, levam o corpo à 
Unidade Sanitária e estas é que solicitam os serviços da polícia da esquadra local 
que por sua vez notifica o caso à PIC para os passos seguintes.  
   

b) Hospitais Rurais, Distritais e Centros de Saúde de Sedes Distritais5 
 
b1. Morte Natural Hospitalar 
 
Quando o óbito ocorre na Unidade Sanitária a família solicita ao medico da 
Unidade Sanitária que assistiu ou não o doente a emissão do Certificado de Óbito 
em cópia única através de um modelo local que difere nas de Unidade Sanitária 
para outra. O mesmo serve para fins legais de emissão do Boletim de óbito e da 
respectiva certidão. Esta informação não é usada para fins estatísticos da 
Unidade Sanitária.  
 
b2. Morte Natural extra Hospitalar e Morte violenta 
 
As mortes extra hospitalares são comunicadas pela família às autoridades 
administrativas locais e estas por sua vez comunicam à polícia. A polícia deve 

                                                           
5
 Nos hospitais distritais e rurais o SIS-ROH tem cobertura de cerca 30%; nos centros de saúde tem uma 

cobertura negligenciável 
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remover o corpo à Unidade Sanitária, solicitando avaliação para apurar-se as 
causas da morte. No entanto, em muitas situações as famílias removem o corpo 
às US sem passar pela entidade policial. As Unidades Sanitárias emitem o 
Certificado de Óbito que é entregue à família para realização do funeral e outros 
fins legais.  

 
c) Unidades Sanitárias da Periferia (Centros de Saúde) 

 
c1. Morte Natural Hospitalar 
 
Na maioria das Unidades Sanitárias deste tipo não há medico. A emissão do 
Certificado de Óbito é feita por profissionais que prestam cuidados de saúde 
nesse nível, essencialmente por técnicos de medicina. Quando acontece na 
Unidade Sanitária mediante solicitação do interessado, ou seja, da família, o 
médico da que assistiu ou não o doente emite o Certificado de Óbito exemplar 
único num modelo local para fins legais de emissão do Boletim de óbito e da 
respectiva certidão. É também prática a solicitação de médico a nível do distrito 
para certificação. O modelo de Certificado de Óbito utilizado para estes fins não 
é o padrão nacional e é preenchido em cópia apenas para a família.  
 
c2. Morte Natural extra Hospitalar e Morte violenta 
 
Obedece o mesmo esquema que no distrito. É emitido um auto pela autoridade 
administrativa sem envolvimento da polícia e entregue à família que remove o 
corpo à Unidade Sanitária para posterior emissão do Certificado de Óbito e 
passos subsequentes.  

   

17. Não há um fluxo directo de informação do SIS-ROH para o Instituto Nacional de 

Estatística (INE). A lei refere apenas que o Registo Civil é a entidade que deve 

remeter a informação ao INE. O INE tem em vista para um período muito próximo a 

introdução de verbetes para a recolha de informações sobre nascimentos, óbitos, 

casamentos e divórcios. No caso específico de óbitos haverá aqui uma duplicação de 

esforços não recomendável, sobretudo se as variáveis do verbete do INE forem 

iguais às do Certificado de óbito.     

18. Os documentos revelam que o fluxo de informação não funciona de forma adequada, 

pois, muitas vezes o Registo Civil não recebe e quando assim ocorre as informações 

são incompletas. 

19. No âmbito do registo de causas de óbito, nas Unidades Sanitárias onde o SIS-ROH 
está instalado (hospitais e alguns centros de saúde) os dados são registados 
manualmente no Certificado de óbito e a posterior as variáveis principais para as 
estatísticas vitais são introduzidas numa base de dados eletrónica (aplicativo SIS-
ROH). Nas Conservatórias e nos Postos do Registo Civil, não há registo nos relatórios 
de utilização de computadores em fase alguma. 
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20. No âmbito do SIS-ROH (MISAU), os computadores são utilizados na compilação, 

transmissão, validação e armazenamento de dados, o que não acontece no Registo 

Civil. 

21. Não há evidência de planos de informatização nos Postos e Conservatórias do 

Registo Civil no futuro próximo, mas existe a intenção de substituição dos livros de 

assentos manuais pela informatização dos mesmos sem no entanto haver um plano 

específico. Consta que o Ministério da Justiça tem em implementação um Sistema 

informático piloto na Cidade da Matola. 

22. Os relatórios não indicam de forma clara quais seriam as prioridades no campo de 

informatização, adiantam a necessidade de formação do pessoal, de aquisição de 

computadores e de instalação de aplicativos. 

23. Não há relato do tipo de verificação da integridade e consistência da informação nos 

locais de registo. Entretanto, menciona-se noutra documentação a realização de um 

estudo em 2012 a nível central, cujo objectivo foi avaliar a qualidade da informação 

recolhida através do novo Certificado de óbito, observando uma amostra de 

Certificados emitidos em alguns hospitais do país (Anexo 13). 

24. Sobre a comparação rotineira de dados, os relatórios não fazem menção a alguma 

prática estruturada e corrente. 

25. Os relatórios não fazem nenhuma referência a estimativas anuais de óbitos de cada 

área de registo que sirvam de base de comparação com os dados reais recolhidos. 

 

4. B2. Revisão dos instrumentos utilizados no registo de óbitos 
 

Os instrumentos de qualquer tipo de recolha de informação e a recolha de informação 

sobre registo de morte e respectivas causas devem estar orientados para satisfazer as 

necessidades dos utilizadores de dados. Por outro lado, sabe-se que as mudanças 

constantes nos instrumentos de recolha podem criar problemas em termos de qualidade de 

informação recolhida assim como dificultar a sua comparabilidade ao longo de tempo.  

São, nesta secção, apresentadas as principais constatações da avaliação no que se refere 

aos instrumentos de registo de óbito. 

1. O novo Certificado de óbito (Mod. SIS-D06), aprovado e entrado em vigor em 2009, 

recolhe toda informação recomendada pelas Nações Unidas. 

2. Não existe nenhum item recomendado pelas Nações Unidas que não seja recolhido, 

no que diz respeito aos óbitos em maiores de um ano. O certificado para óbitos 
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fetais e infantis não é um modelo separado; todavia o certificado permite recolher 

informações chaves para identificar o tipo de óbito (fetal ou não) e recolher 

informações chave sobre óbitos infantis (exemplo de uso na figura 8) 

3. O novo Certificado de óbito contém também um conjunto de itens não 

recomendados pelas Nações Unidas, por exemplo, o nível de educação do falecido, 

sua ocupação e ramos de actividade, raça a que pertence, etc. 

4. De acordo com a informação que é digitada no SIS-ROH não há um aproveitamento 

integral da informação recolhida no âmbito da certificação da morte. Informações 

quais residência a nível inferior do que distrito, o nível de educação, a profissão, 

informações sobre a mãe para óbitos infantis, estado de gravidez em caso de óbitos 

de mulheres em idade fértil, tipo de óbito (fetal ou não) não são digitados no SIS-

ROH. 

5. Não está especificado em nenhum relatório das visitas no terreno sobre tempo que 

se leva no preenchimento do Certificado de óbito. 

6. Não foi referido se Certificado de óbito é amigável ou não, mas o modelo SIS-D06 

tem letras muito finas o que pode dificultar a leitura e preenchimento. 

7. O Certificado de óbito está em Português, língua oficial e de uso corrente em 

Moçambique. 

8. Pela informação disponível, a emissão de Certificado de óbito, seguida da sua 

distribuição em cópias triplicadas, parece não existir nenhuma informação transcrita 

de outra fonte.  

9. Os relatórios reportam a existência de diferentes instrumentos de certificação de 

óbitos e causas de morte, alguns legais (Certificado de óbito novo [Mod. SIS-D06], 

AUTO, registo de assentos, etc.) e outros não previstos na lei (Certificado de óbito 

antigo, manuscritos e outros), (Ver figuras 1, 7 e 8). Há menção de conformidade 

com as recomendações das Nações Unidas somente para o novo Certificado de óbito. 

 

5. B3. Cobertura da Certificação de óbitos e Causas de Morte 

 

A qualidade da informação sobre óbitos e respectivas causas está intimamente ligada à 

acessibilidade que as pessoas têm aos locais de registo. Quanto mais acessível em termos de 

distância, simplicidade dos processos, etc., espera-se que o registo aumente melhorando 

deste modo os níveis de cobertura. A avaliação mais precisa do acesso da população aos 

serviços de registo de estatísticas vitais recomenda-se que seja a partir dos dados do Censo.  
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Esta secção debruça-se sobre as constatações levantadas e que fornecem uma imagem da 

cobertura e certificação de óbitos e causas da morte no contexto Moçambicano com base 

na avaliação feita.   

1. Não foi possível encontrar nos relatórios alguma referência a uma medida de acesso 

aos serviços de registo, porém, nos últimos tempos há um esforço de abertura de 

mais Postos de Registo Civil em locais mais próximos do cidadão. A informação sobre 

o número de Postos, a sua distribuição geográfica e a percentagem de unidades 

sanitária com Posto de Registo Civil não é disponível.    

2. De acordo com a Lei, a emissão do Certificado de óbito é obrigatória tanto para as 

mortes que ocorrem nas Unidades Sanitárias, como para as que ocorrem fora delas. 

Os relatórios indicam uma prática deficitária da certificação de óbitos e causas de 

morte. Existem Unidades Sanitárias que por ausência de pessoal habilitado, não 

cumprem com o estabelecido na Lei; este evento é mais raro nas Unidades Sanitárias 

que são hospitais.  

3. A cultura, os hábitos e costumes nacionais nem sempre são coincidentes e o 

momento em que se procede à sepultura difere dependendo do meio cultural, 

religioso ou tradicional em que o óbito ocorre. Esta realidade e o facto de não ser 

exigido documento algum para funerais em cemitérios familiares contribuem para 

uma fraca cobertura do registo de óbitos, mesmo sem menção da causa (registos 

feitos após de declaração ou emissão do Auto). A fraca cobertura da rede sanitária 

no país é também um factor que concorre para uma baixa cobertura da certificação 

de óbitos e respectivas causas.  

 
4. A cobertura na recolha de informações sobre óbitos é também influenciada de 

forma negativa por factores religiosos como por exemplo, a realização de funerais no 

mesmo dia.   

5. Não existe informação sobre a cobertura do registo de óbitos, com ou sem 

certificação da causa, através do Registo Civil. Existe todavia uma estimativa da 

cobertura de óbitos para os quais foi emitido um Certificado de óbito, no âmbito do 

sistema SIS-ROH (Certificados de óbitos preenchidos nos hospitais onde o sistema foi 

implementado e informação introduzida no aplicativo SIS-ROH para gestão de dados). 

Na tabela abaixo é mostrado o nível de cobertura por província e em geral em 

Moçambique, calculado utilizando as taxas de mortalidade estimada durante o 

INCAM e as projeções da população do INE. O SIS-ROH esta implementado em todos 

os hospitais de nível IV e III (centrais e provinciais), em 29% dos hospitais de nível II 

(gerais, distritais e rurais), e em poucos centros de saúde com serviço de 

internamento. 
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Quadro 1 – Taxa de Cobertura do registo de óbitos, SIS-ROH, 2013 

Província de 
residência 

Nº óbitos 
registados no 
SIS-ROH 
(2013) 

Taxa de 
Mortalidade/1,000 
(INCAM 2008)  

População 
projetada 
2013 (INE) 

Número 
esperado de 
óbitos 

Cobertura do 
SIS-ROH 

Cabo Delgado 408 16.5 1,830,124 30,197 1% 

Niassa 1,379 14.5 1,531,958 22,213 6% 

Nampula 10,721 13.4 4,767,442 63,884 17% 

Zambézia 1,696 14.5 4,563,018 66,164 3% 

Tete 1,246 14.0 2,322,294 32,512 4% 

Manica 2,073 15.5 1,800,247 27,904 7% 

Sofala 2,960 16.4 1,951,011 31,997 9% 

Inhambane 559 15.2 1,451,081 22,056 3% 

Gaza 887 20.7 1,367,849 28,314 3% 

Prov. de Maputo 5,237 11.9 1,571,095 18,696 28% 

C. de Maputo 5,239 10.1 1,209,993 12,221 43% 

Total 32,405   24,366,112 356,158 9% 

 

6. B4. Transmissão e manuseamento de dados 

 

O fluxo e manuseamento de dados é um elemento essencial para produção de dados e 

respectiva divulgação. A divulgação de dados a todos os níveis é um factor de promoção da 

importância da certificação de óbitos e causa de morte, em particular para os níveis de 

governação local onde é efetuada a recolha primária.  

A presente secção descreve o processo de transmissão e manuseamento de dados 

constatado durante avaliação. Há diferencias entre o manuseamento a nível das 

Conservatórias e Postos do Registo Civil (concernente todos os documentos relativos ao 

registo de óbito: assentos, declarações, autos, certificados, etc.) e a nível dos hospitais onde 

o SIS-ROH esta implementado (concernente somente os Certificados de óbito). O 

manuseamento de dados no âmbito do sistema SIS-ROH tem a única finalidade de produção 

de estatísticas de mortalidade.  

1. i) A recolha e armazenamento de registos nas Conservatórias do Registo Civil é 

manual. Existem, entre outros, livros de assentos onde á transcrita a informação a 

partir dos Certificados de óbito. Não há evidências do uso corrente e consistente da 

recolha e armazenamento electrónicos dos registos a nível das conservatórias. ii) Nas 

Unidades Sanitárias onde esta implementado o SIS-ROH, os Certificados de óbito são 

parcialmente armazenados em formado electrónico (variáveis seleccionadas) e uma 

copia dos certificado é arquivada no NEP na base de um numero gerado pelo 

aplicativo SIS-ROH. Nas visitas no terreno, em um distrito na província de Zambézia, 

foi observada avaria dos computadores e falta de manuseamento electrónico.  
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2. Os relatórios de avaliação no terreno não são claros quanto à organização dos 

arquivos de registo nas Conservatórias e Postos do Registo Civil, ou seja, não 

mencionam se é segundo data, nome número ou outro índice. Não há conhecimento 

de manuais ou instruções elaboradas a nível central para dar orientações neste 

sentido. 

3. i) Não existem evidências de um sistema de backup da informação a nível das 

Conservatórias de Registo Civil. ii) O SIS-ROH estabelece um sistema de conservação 

electrónica e em livros (papel), feita a nível dos hospitais nos quais esta 

implementado. 

4. Os registos de óbitos nas Conservatórias do Registo Civil são essencialmente 

conservados em livros, denominados de assentos de óbitos, ou em folhas soltas (Ver 

figuras 3, 4 e 6). 

5. Os diferentes relatórios das visitas no terreno referem que em muitas conservatórias 

encontraram problemas de má conservação e organização dos documentos de 

registos, o que torna difícil a consulta destes. Apesar de terem classificado isso como 

prenúncio de perca e destruição de documentos, não se faz nenhuma menção 

específica de perca ou destruição de registos. 

6. Há relato de acesso directo dos utentes aos livros de registo para busca de registos  

Figura 9 – Foto de utentes consultando directamente os livros de registo na Conservatória do 

Registo Civil em Nampula (Província de Nampula) 

 



37 
 

7. Os relatórios apontam para a necessidade de informatização dos livros dos assentos 

para permitir uma maior conservação, evitando a perca dos mesmos e dar resposta 

rápida aos utentes da informação. 

8. Conservatórias do Registo Civil a informação individual de óbito não é de fácil acesso 

uma vez que os relatórios referem que há muita demora para a obtenção de 

informação a partir do livro de assento. 

9. i) Não há menção a procedimentos para evitar fraudes e registos múltiplos a nível 

das conservatórias. ii) O SIS-MOR recomenda a revisão, correcção e consolidação da 

informação de óbitos registada dentro e fora do Sistema nacional de Saúde em uma 

base de dados unificada, designada de “repositório nacional de dados”. Por 

enquanto a única base de dados informatizados que permita este tipo de controlo é 

a do SIS-ROH, o que é insuficiente para evitar que o mesmo óbito seja registado 

múltiplas vezes a nível das Conservatórias do Registo Civil (ex. após de declaração e 

de emissão de um Certificado de óbito para a mesma pessoa)  

10. Não há informação sobre o calendário de envio de informação, isto é, não foi 

especificado quando é que determinado tipo de informação deve ser enviado. 

11. Também não houve nenhuma referência sobre os procedimentos para se lidar com 

os atrasos de envio de informação. 

12. i) O Sistema Estatístico Nacional (SEN) tem, entre outros princípios o princípio da 

confidencialidade de dados individuais, mas no que diz respeito aos dados 

manuseados nas Conservatórias do Registo Civil, não há indicação de garantida da 

confidencialidade dos dados e algumas observações no terreno indicam que a 

confidencialidade não é preservada (Ver Figura 9).ii) Os dados dos Certificados de 

óbito manuseados através do sistema SIS-ROH, são acessíveis ao pessoal 

dependente das unidades de saúde que tem acesso também aos outros documentos 

confidenciais (registos de pacientes, processos clínicos, etc); as normas das unidades 

de saúde para restrição de acesso a informação sensível aplicam-se também aos 

dados dos certificados de óbito. A base de dados informatizada do SIS-ROH é 

acessível através de password (atribuída somente ao operador do SIS-ROH); a base 

de dados é enviada as províncias e ao MISAU em forma anonima.  

13. Não há nos relatórios referência de como a confidencialidade tem sido aplicada no 

terreno. 

14. Não há nos relatórios uma indicação clara de quem deve aceder aos dados nas 

consultorias do Registo Civil, mas sendo reportada a consulta por exemplo dos 

assentos pelos cidadãos é evidente que para além dos funcionários envolvidos na 

recolha e tratamento da informação existem outros indivíduos e/ou entidades com 

acesso (Ver Figura 9). 
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15. Para apurar-se a qualidade das informações colhidas no Certificado de óbitos, em 

2012 foi realizado estudo para verificar a existência de campos não preenchidos 

(Anexo 13). 

16. Os relatórios não mencionam se os escritórios locais que fazem a recolha de 

informação têm sido contactados para fazer esclarecimentos sobre dados por si 

recolhidos. 

17. Nenhum relatório faz descrição da comunicação bidireccional e transferência de 

dados entre os serviços centrais e periféricos a nível de todo o Sistema de Registo 

Civil. 

18. Não foi referido se as autoridades de registo civil em níveis geográficos abaixo do 

nacional têm recebido informação sobre as características das suas populações 

comparando com as das outras regiões. Se o relatório nacional da informação de 

mortalidade engloba todas regiões do país, é possível por essa via assegurar o acesso 

e uso pelas autoridades de registo a diferentes níveis. 
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IV. C. Certificação de morte e causa de morte 

 

A componente C avalia as Práticas de certificação da causa de morte (C1), Certificação de 

óbitos hospitalares (C2), Mortes que ocorrem fora das Unidade Sanitária (C3) Práticas que 

afectam a qualidade dos dados sobre causa de morte (C4). Nesta componente são 

apresentados os aspectos relevantes que foram identificados durante a avaliação da 

certificação da morte e causas de morte.   

   

7. C.1 Classificação Internacional das doenças (CID) - Praticas de certificação 

da causa de morte 

 

Nesta secção, são passadas em revista as práticas de compilação de causas de morte, 

nomeadamente as questões relativas ao volume de certificados emitidos, ao uso da CID, ao 

diagnóstico e certificação correcta das causas de e à existência de material que providência 

e facilita os médicos na certificação. 

1. Em Moçambique, para cumprir com o seu mandato de certificar as causas de óbito, a 

partir do 2008 e na base da Revisão do Sistema de Informação de Mortalidade (SIS-

MOR), o MISAU, com o apoio da Jembi/MOASIS, desenvolveu e implementou um 

sistema de registo de causas de morte (SIS-ROH). O “registo” no âmbito do SIS-ROH 

refere-se a digitalização dos dados do certificado de óbito (modelo padronizados) 

preenchido na base das normas do CID-10, para produção de estatísticas de 

mortalidade; portanto “registo” no âmbito do SIS-ROH não tem o valor legal do 

registo de óbito nas Conservatórias e Postos do Registo Civil. O SIS-ROH tem uma 

organização descentralizada (cada hospital ou centro de saúde com serviço de 

internamento certifica e codifica as causas de óbito e introduz os dados numa base 

de dados electrónica através de um aplicativo chamado SIS-ROH) e utiliza como 

fonte de dados um Certificado de óbito alinhado com os padrões internacionais da 

OMS (o novo Certificado de óbito Mod. SIS-D06) mas simplificado, sendo que o 

Certificado de óbito não inclui a parte II para as causas de óbito. O novo Certificado 

de óbito, elaborado pelo MISAU, apresenta somente 3 causas de óbito a serem 

classificadas em básica, intermédia e directa pelo médico que preenche o certificado. 

O Certificado de óbito é o documento de referência a ser utilizado para todos os 

óbitos (hospitalares e extra-hospitalares, fetais e non fetais, maiores e menores de 

um ano). O sistema foi primariamente desenhado para e implementado a nível dos 

hospitais; todavia, sendo a fonte de dados o Certificado de óbito, pode ser adaptado 

ao registo de óbitos extra-hospitalares.  

O SIS-ROH portanto é um sistema de registo de óbito que actualmente contribui a 

uma porção dos óbitos registados com menção de causa no Registo Civil, isso é os 
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óbitos hospitalares que são registados nos hospitais e unidades de saúde onde o SIS-

ROH foi implementado; somente no Hospital Central de Maputo o SIS-ROH esta 

sendo utilizado também para registar óbitos extra-hospitalares certificados nos 

serviços de Medicina Legal e Anatomia Patológica.   

2. Os relatórios das visitas no terreno não fornecem informação da percentagem de 

certificados de óbito com a certificação da causa de morte encontrados nos Postos e 

Conservatórias do Registo Civil, mas sim um conjunto de problemas de 

preenchimento que podem afectar negativamente este indicador. Primariamente o 

uso de modelos diversos do Modelo SIS-D06 e a consequente falta de padronização 

da informação sobre as causas de óbito (Ver figura 8). Foi também observado que 

em muitos casos a causa de óbito era preenchida mas informado como 

“desconhecida”. Vendo as fotos tiradas durante as visitas no terreno, parece que as 

causas desconhecidas não se encontram nos Certificados (modelo novo) preenchidos 

pelos hospitais. Todavia esta informação não é reportada em maneira clara nos 

relatórios das visitas as províncias. 

Figura 10 – Certificados de óbito (em vários modelos) reportando causa de óbito mal definida, 

Conservatória do Registo Civil de Quelimane (Zambézia) e Chibuto (Gaza) 

 

Modelo desenvolvido 

localmente. 

Causa: 

- Desconhecida 
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Modelo de Certificado de 

óbito antigo. 

Causa: 

- Sintomas …(não legível) 

- Causas mal definidas 

 

Modelo de Certificado de 

óbito antigo. 

Causa: 

- Indeterminada 

- Desconhecida 

 

3. Embora os relatórios indiquem haver certificados de óbito emitidos por médicos e 

outros por outros profissionais de saúde, não há informação sobre a proporção 

destes nem referência à existência de tratamento estatístico separado. 

4. Os relatórios fazem referência à utilização da CID, mas não em todas US. Não é 

indicada nenhuma estimativa da cobertura actual de uso da classificação. Todavia a 

CID-10 esta sendo sistematicamente utilizada para codificar as causas de óbito 

certificadas principalmente no âmbito dos hospitais onde o SIS-ROH foi 

implementado. 

 

 

 

 



42 
 

Figura 11 – Exemplos de certificados de óbito utilizando modelos diferentes e seguindo ou não 

o padrão CID-10, Zambézia e Gaza 

 

Modelo de Certificado de 

óbito novo (Mod. SIS-

D06). 

Preenchido no Hospital 

Rural de Mandlacazi 

Causa preenchida 

utilizando o padrão CID-

10 

 

Modelo de Certificado de 

óbito antigo 

Preenchido num Centro 

de saúde de Boane 

Causa preenchida sem 

uso de padrão CID-10 
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Modelo de Certificado de 

óbito novo (Mod. SIS-

D06). 

Preenchido no Hospital 

Provincial de Quelimane 

Causa preenchida 

utilizando os critérios 

mas sem indicar os 

códigos CID-10 

 

Modelo desenvolvido 

localmente 

Causa preenchida sem 

uso de padrão CID-10 e 

Intoxicação classificada 

como causa natural  
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Modelo desenvolvido 

localmente para óbitos 

extra-hospitalares 

Preenchido pelo CHAEM 

de Quelimane 

Causa preenchida sem 

uso de padrão CID-10 

 

5. Segundo os relatórios o Certificado de óbito novo em uso no País foi concebido 

dentro das normas da CID-10 para a certificação de mortes hospitalares e não 

hospitalares, porém, tem uma utilização mais ampla na certificação de óbitos que 

ocorrem nas US (Figura 11). 

6. Em relação aos óbitos não hospitalares mas que são levados às US, foi reportado que 

é frequente a recusa de certificação pelos médicos, embora o Código Penal, Artigo 

250, prevê que “o médico que em caso urgente recusar o auxílio da sua profissão e 

bem assim aquele que, competentemente convocado ou intimado para exercer acto 

da sua profissão, necessário, segundo a Lei, para o desempenho das funções da 

autoridade pública, recusar exercê-lo, será condenado a prisão de dois meses a um 

ano e multa correspondente.”  

7. Os materiais da avaliação apontam problemas de preenchimento dos Certificados de 

óbito com destaque para o uso de caligrafia ilegível, preenchimento incompleto das 

causas de morte e campos não preenchidos como a data de internamento e de óbito 

e códigos correspondentes às causas de morte (Figura 11). São também frequentes 

erros na atribuição das causas básica/directa de morte (Figura 12). Casos há em que 

para óbitos fetais não são passados certificados.     
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Figura 12 – Exemplos de Certificados de óbito com problemas de preenchimento 

   

Certificado com sequência informada de 
doenças incorrecta:  

 Causa directa = SIDA 

 Causa intermedia = Anemia grave 

 Causa básica = Malaria complicada 

Certificado com letras apena visíveis, 
especialmente no bloque de registo de 
causas de óbito 

 

8. Durante as visitas no terreno não foi verificada (ou a informação não foi registada 

nos relatórios das visitas) à disponibilidade de brochuras ou manuais para auxiliar o 

pessoal da saúde sobre os aspectos relativos à certificação da morte. Apenas faz-se 

referência à utilização da CID-10 e à disseminação dos Certificados de óbito de forma 

progressiva através de ações de formação desenvolvidas pelo MISAU. Foi reportada 

a existência de um livro de Certificados de óbito, mas não na totalidade das 

Unidades Sanitárias (não sendo especificado em quais e quanta US faltassem o livro).     

9. Na base dos relatórios das visitas nas províncias não foi possível apurar a 

percentagem de Certificados de óbito com uma única causa de morte, nem a 

proporção de certificados de óbito que no lugar da causa básica da morte relataram 

o modo da morte e assim como a proporção de atestados de óbito que não indicam 

o intervalo entre o início da doença e a morte. 
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8. C2. Certificação de morte hospitalar 

 

A qualidade de dados sobre as causas de morte que ocorrem no hospital depende da 

habilidade de quem diagnostica as doenças, do conhecimento do historial médico do 

paciente e da habilidade para o preenchimento correcto do CO. A experiencia é também um 

factor importante para a certificação correcta das causas de morte, por isso, os médicos 

recém-formados devem certificar com a supervisão de médicos mais experientes. 

Na presente secção são arrolados os aspectos relevantes relativos à qualidade da 

certificação de óbitos de morte hospitalar que forma identificados durante a avaliação    

1. Sobre a responsabilidade de preenchimento do Certificado de óbito, os relatórios 

indicam que para além do médico, outros profissionais de saúde o fazem, apesar de 

por lei ser tarefa de competência exclusiva do médico. O médico ou o profissional de 

saúde que preenche o Certificado de Óbito tanto pode ser o que atendeu o paciente 

como não.  

2. Os relatórios não descrevem os procedimentos de certificação quando a morte 

ocorre à chegada no hospital antes de qualquer intervenção hospitalar, também não 

foi encontrada uma medida fornecesse uma ideia da frequência de mortes à 

chegada no hospital antes de qualquer intervenção. Foi reportado por médicos 

certificadores que é prática comum em alguns hospitais de considerar os óbitos 

acontecidos antes da intervenção hospitalar mas depois da emissão de um boletim 

de urgência, como óbitos intra-hospitalares do banco de socorro. Em poucos 

hospitais soem consideram como óbitos intra-hospitalares todos os que acontecem 

dentro do perímetro do hospital, incluindo áreas externas. Todavia não existem 

padrões nacionais para a classificação e certificação estes óbitos. 

3. O SIS-MOR tem instruções quando o óbito ocorre em ambulância com médico. Para 

este caso, a responsabilidade do médico que atua em serviço de transporte, 

remoção, emergência, quando o mesmo dá o primeiro atendimento ao paciente, 

equipara-se à do médico em ambiente hospitalar. Portanto, se a pessoa vier a falecer, 

caberá ao médico da ambulância a emissão do Certificado de óbito se a causa for 

natural e se existirem informações suficientes para tal. Se a causa for externa, 

chegando ao hospital, a certificação deve ser realizada pelo médico legista. 

4. Ainda de acordo com instruções do SIS-MOR quando o óbito ocorre em ambulância 

sem médico o corpo deverá ser encaminhado ao médico legista em casos de mortes 

violentas. O Certificado de óbito deverá ser emitido por qualquer médico, em caso 

de óbito por causa natural, sendo declarado no bloco VII "CAUSA DA MORTE 

DESCONHECIDA", código CID-10 = R99. 
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5. Alguns óbitos (percentagem não disponível) ocorrem nos bancos de socorro apos de 

um tempo de espera. Apesar destes não serem estritamente óbitos intra-

hospitalares, casos há que podem ser considerados hospitalares devido ao tempo de 

espera nos bancos de socorro e por terem recebido alguma assistência médica antes 

do internamento. O MISAU elaborou instruções para classificar estes casos 

particulares, com recurso a práticas locais de alguns hospitais de nível IV (os óbitos 

são considerados intra-hospitalares, do banco de socorro, depois de 6 horas de 

espera); todavia estas instruções parecem não ser aplicáveis a hospitais de nível 

inferior. As instruções sobre quem é responsável da certificação de óbitos 

acontecidos antes de 6 horas não são claras. 

6. O registo de óbitos acontecidos e certificados nos hospitais ocorre essencialmente 

nas Conservatórias do Registo Civil através de registos/certificados enviados pelos 

hospitais e por familiares ou pessoas interessadas. Em algumas Unidades Sanitárias 

existem Postos do Registo Civil que fazem o registo de óbitos. 

 

9. C3. Mortes que ocorrem fora dos hospitais 

 

A qualidade dos dados sobre as causas de morte que ocorrem em casa depende em grande 

medida do médico que a certifica. Em certos países, os médicos de família escrevem a causa 

de morte em papel não oficial, o que constituiu uma má prática e afecta negativamente a 

padronização da informação. Para padronizar a informação, todos os médicos devem utilizar 

o formulário oficial instituído pelas entidades responsáveis e que deve ser disponível de 

forma gratuita. 

A presente secção descreve de forma resumida as constatações da avaliação relativamente 

à qualidade da certificação de óbitos de morte não hospitalar. 

1. Os relatórios reportam que é obrigatório emitir Certificado de óbito com indicação 

da respetiva causa de morte para as mortes que ocorrem em casa, mas fatores como 

fraca cobertura geográfica das Unidades Sanitárias, poucos profissionais de saúde, 

dificuldade de formar todos os profissionais, fraca distribuição dos certificados de 

óbito padrão fora dos hospitais, realização de funerais em cemitérios particulares 

dificultam a aplicação da regra. 

2. O mesmo formulário de certificação é por regra utilizado tanto para óbitos que 

ocorrem nas Unidade Sanitárias como fora destas. 

3. Em caso de morte fora das Unidades Sanitárias apenas o médico pode emitir o 

Certificado de óbito após observação mediante solicitação das autoridades. 
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4. Não há indicação de que seja o médico quem examinou o paciente antes da sua 

morte quem certifica o óbito. 

5. Relativamente ao acesso a processos clínicos de mortes que ocorrem em casa, não 

há informação relevante, entretanto, a certificação destes óbitos acontece somente 

de maneira ocasional e que o procedimento é ainda pouco definido, pelo menos no 

que diz respeito à certificação da causa de óbito. 

6. A autópsia verbal não é usada de forma corrente. Ela foi considerada somente no 

âmbito de inquéritos (Inquérito Nacional sobre Causas de Mortalidade, 

abreviadamente designado INCAM) e no âmbito de estudos (ex. no centro de 

pesquisa de Manhiça). 

7. Os procedimentos definidos pela OMS relativos ao uso da autópsia verbal foram 

seguidos tanto no INCAM e como nas pesquisas realizados. 

8. No INCAM, o questionário padrão utilizado para a recolha de dados, em que foi 

explorada a autópsia verbal, foi adaptado ao contexto Moçambicano. 

 

10. C4. Práticas que afectam a qualidade dos dados sobre causas de morte 

 

Determinadas práticas de recolha e tratamento de dados condicionam a qualidade da 

informação produzida, afectando desta forma a relevância das decisões tomadas com base 

na referida informação.  

As práticas que afectam a qualidade dos dados sobre causas de morte foi uma das secções 

de interesse da avaliação que aqui aprecem resumida.    

1. As Conservatórias do Registo Civil e as entidades ligadas á saúde que certificaram o 

óbito têm acesso à informação individualizada da certificação de óbitos. Não há 

restrições para os membros da família do falecido que tem uma cópia integral do 

Certificado de óbito. 

2. Os Certificados de óbito das mortes intra-hospitalares são enviados aos Núcleos de 

Estatística e Planificação (NEP) dos hospitais onde os óbitos ocorrem. Os dados dos 

certificados são assim codificados, verificados e introduzidos no SIS-ROH, um 

software para a gestão de dados dos Certificados de óbitos. Somente uma das três 

cópias do certificado é enviada ao NEP é lá arquivada; uma das restantes duas copias 

lavradas é destinada à família do falecido e a outra fica no processo clínico do 

paciente. A cópia da família deveria ser entregue à Conservatória do Registo Civil 

para emissão do boletim e da certidão de óbito por uso pós-morte e os outros fins 

legais.  
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3. Do anterior conclui-se que os dados individuais (e sensíveis) do Certificado de óbito 

ficam nas Unidades Sanitárias emissoras e são partilhados com a família e a 

Conservatória do Registo Civil.  

4. A base de dados de cada hospital é exportada para análise de forma anonimizada. Os 

dados de cada hospital são consolidados numa base de dados nacional para análise, 

cuja responsabilidade é do Departamento de Informação de Saúde (DIS) do MISAU. 

Todavia os dados anonimizados para análise podem ser disponibilizados para outras 

instituições governamentais (nomeadamente INE) e não-governamentais. 

5. O mesmo tipo de gestão dos dados ocorre para os óbitos extra-hospitalares 

certificados pelos serviços de Medicina Legal e Anatomia patológica, com a 

particularidade de uma das 3 cópias ficar no arquivo daqueles serviços e não no 

processo clínico. 

6. Para óbitos extra-hospitalares certificados pelos médicos das Unidades Sanitárias ou 

fora do Sistema Nacional de Saúde, o princípio é o mesmo: os dados individuais do 

certificado de óbito, incluindo as causas de morte, deveriam ser acessíveis somente 

ao Sistema Nacional de Saúde (entidade emissora e entidade responsável para a 

gestão dos dados) e à Conservatória do Registo Civil. Os dados consolidados em 

bases de dados podem ser partilhados a todos os níveis do Sistema Nacional de 

Saúde e com outros sectores somente de forma anónima. Entretanto, a gestão 

destes dados no sector de saúde é praticamente inexistente e as informações 

registadas nas Conservatórias do Registo Civil não são analisadas a níveis superiores.  

7. Relativamente ao tipo de informação do Certificado de óbito que a família tem 

acesso, pode-se deduzir ser toda dado que a esta é entregue uma cópia do original 

para efeitos de registo e outros aspectos legais. 

8. As causas de óbitos sensíveis ou estigmatizantes (ex. HIV/SIDA e TB) são registadas 

de forma ampla nos certificados cujos dados são registados no SIS-ROH. Estudos 

sobre causas de óbito feitos a partir de certificados arquivados nas conservatórias do 

registo civil sugerem que também nestes certificados foram reportadas sem 

problemas causas sensíveis ou estigmatizantes. Parece portanto que as estatísticas 

vitais não são potencialmente afectadas por omissão de algumas causas socialmente 

menos aceitáveis, como acontece em países limítrofes como África do Sul. 

9. Para captar melhor as mortes durante a gravidez, é recomendável que o Certificado 

de óbito indique se as mulheres em idade reprodutiva morreram durante ou algum 

tempo depois da gravidez, ou durante e depois do parto. No modelo de Certificado 

de óbito novo (Mod. SIS-D06) existem para óbitos de mulheres em idade reprodutiva 

perguntas adicionais, dentre as quais a indicação se morreu durante a gravidez, o 

parto, o aborto, ou pós-parto.        



50 
 

10. Não existe um formulário especial para monitorar as mortes perinatais, conforme 

recomenda a OMS. Para esse fim é utilizado o mesmo Certificado de óbito. Todavia 

no Certificado de óbito existem algumas perguntas adicionais para diferenciar óbitos 

fetais e não fetais e para dar algumas informações chave (ex. paridade da mãe, peso 

ao nascer) 

11. Os relatórios apontam para uma fraca formação dos médicos em matérias de 

preenchimento do Certificado de óbito. Existe apenas formação em matérias da CID-

10 em algumas Unidades Sanitárias. No entanto, a formação sobre CID-10 inclui 

elementos para orientar a selecção e classificação das causas de óbito em básica, 

intermédia e directa, e os princípios de codificação. Os livros de Certificados de 

óbitos incluem também as instruções para o preenchimento do certificado.  

12. Relativamente ao treinamento e prática dos médicos na certificação de óbitos, uma 

acção de formação aprofundada foi feita no início da implementação do sistema de 

registo de óbitos (SIS-ROH), em 2008-2009. O CID-10 e a certificação dos óbitos não 

estão incluídos no curriculum de formação dos médicos. Uma breve formação sobre 

o processo e as normas da certificação de óbito foi feita ao momento da instalação 

do SIS-ROH em cada hospital onde o sistema esta actualmente em uso.  

13. Não há nos relatórios uma indicação clara sobre o conhecimento da importância 

para a saúde pública por parte dos médicos com a emissão do certificado, porém, os 

erros no preenchimento dos Certificados de óbito reportados anteriormente pode 

ser uma indicação de lacuna nesse sentido. 

14. Para inferir a qualidade do Certificado de óbito foi realizado um estudo da qualidade 

dos dados do mesmo mas sem avaliar a qualidade da certificação médica (Anexo 13).  

15. Dado que muitas vezes se regista mais de uma condição de morte, os médicos 

precisam de ter acesso aos processos clínicos dos pacientes e também meios 

técnicos e outros elementos, para um diagnóstico correcto da causa de morte 

principal. No sistema actual os certificados de óbito com causas de óbito que 

alimentam as Estatísticas Vitais são preenchidos pelos médicos dos serviços de 

internamento e pelos médicos dos serviços de Medicina Legal que têm amplo acesso 

aos processos clínicos dos pacientes.  

16. O acesso a informações clínicas para os Certificados de óbito preenchidos fora dos 

hospitais (ou preenchidos para óbitos nos Bancos de Socorro) pode não ser 

igualmente bom e fácil, dificultando a atribuição certa das causas de morte.  

17. Embora a CID forneça instruções especiais de classificação de mortes não naturais, 

cada país tem decidido quem deve ser responsável pela sua classificação. Na pratica 

actual os óbitos por causa não natural têm que ser investigados e certificados pelos 

serviços de Medicina Legal e/ou Anatomia Patológica após autopsia. Uma vez 
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certificada a causa de óbito, o Certificado de óbito fica disponível para o uso seja das 

autoridades policiais/administrativas, seja do Sistema Nacional de Saúde. O atraso 

na disponibilidade do Certificado de óbito depende somente da necessidade de 

finalizar os exames tanatológicos, alguns dos quais demoram bastante. De facto o 

Hospital Central de Maputo iniciou registo no SIS-ROH dos dados dos Certificados de 

óbito certificados pelos serviços de Medicina Legal e/ou Anatomia Patológica (80% 

de óbitos por causas não naturais). 
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V. Componente D - Práticas de codificação de mortalidade do CID 

(Classificação Internacional de Doenças) 

 

Esta seção denominada por componente D, apresenta instrumentos de avaliação da 

codificação da mortalidade, utilizando as normas e recomendações da CID e é composta por 

três subsecções: D1 - práticas de codificação de mortalidade; D2 - debruça-se sobre a 

necessidade de capacitação e treinamento dos codificadores de mortalidade; e D3 - fornece 

instrumentos que permitem avaliar a qualidade de codificação de mortalidade. 

O princípio que norteia esta secção é de que não basta fazer uma certificação correcta da 

causa de morte de acordo com as regras do CID, também é essencial que a codificação da 

causa de morte seja correcta em conformidade com as regras e normas do CID, assim como 

a plenitude da informação fornecida. 

 

11. D1. Práticas de codificação da mortalidade 

 

A qualidade da codificação de causa de morte está estreitamente ligada a qualidade de 

atribuição de causa da morte e por isso, deve se estabelecer procedimentos que possam 

permitir e facilitar aos codificadores de causa de morte, efectuarem consultas aos emitentes 

de certificados de mortes sobre informações não claras contidas no Certificado de óbito. 

Deste modo é importante os países reverem as práticas de codificação de mortalidade e 

assim, nesta secção, apresenta-se práticas de codificação de mortalidade encontradas 

durante avaliação.  

1. Os relatórios de avaliação indicam que Moçambique adoptou a CID-10 como padrão 

nacional para codificação da morbilidade e mortalidade em 2007. Na prática a CID-

10 para o registo da mortalidade é utilizada apenas nas Unidade Sanitária onde 

houve formação sobre a classificação e está implementado o SIS-ROH (e SIS-H: 

aplicativo para registo de causas de alta e óbito em dados agregados) para 

compilação de estatísticas de causas de mortalidade. É também referido que na 

maior parte dos Distritos o SIS-ROH ainda não foi implementado, sendo o enfoque 

principal do SIS-ROH a sua implementação nos hospitais. A implementação do SIS-

ROH nos distritos, para permitir a gestão de dados dos certificados de óbitos extra-

hospitalares, precisa de uma definição do fluxo de dados e responsabilidades na 

gestão dos dados (partilhada entre DIS/MISAU e RC/MJ) que ainda não foi definido.  

Moçambique utiliza a CID-10, versão 2008, em português, língua oficial e de uso 

corrente nas instituições públicas do Pais. A tradução em português foi feita e 

validada pelo Centro Colaborador WHO-FIC para os países de expressão portuguesa 

e Brasil. 
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2. A instituição responsável pela coordenação da implementação do CID-10 é o MISAU 

e a Comissão CID-10 

3. O MISAU e a Comissão CID-10 são também responsáveis pela formação dos 

codificadores com apoio de parceiros. Em 2008, o MISAU coordenou a capacitação 

de formadores e cursos nas províncias, cujos participantes foram os médicos e 

codificadores. Os formadores foram trabalhadores do SNS formados no Brasil e 

especialistas em CID-10 de organizações parceiras. Em 2011 o Centro Colaborador 

WHO-FIC do Brasil apoiou directamente a capacitação de formadores. Porém, esta 

acção não teve o devido seguimento nas províncias por falta recursos financeiros. 

Em Maio 2014 foi feita uma outra formação de formadores e no plano do DIS/MISAU 

estão incluídas formações a cascada nas províncias a decorrer nos próximos meses.  

A MOASIS fez on-the-job training sobre certificação de óbito e CID-10 em todas as 

visitas da implementação do SIS-ROH em cada hospital.  

A formação em CID-10 inclui sempre uma componente sobre o processo e as normas 

de certificação de óbito. 

4. A informação disponibilizada pela avaliação revela que actualmente é utilizada a lista 

completa da CID-10 e há uma ampla utilização de códigos de 4 caracteres. No 

entanto, existe também uma lista reduzida (versão mais recente aprovada em 2013) 

que é utilizada na expansão do SIS-ROH em locais com menos recursos ou com 

rotação elevada do pessoal treinado. A lista está anexa no livro de Certificados de 

óbito. Refira-se porém, que prevalece a circulação de outras listas desactualizadas 

ou elaboradas localmente.  

5. A lista reduzida elaborada a nível nacional contém códigos de 3 e 4 dígitos, assim 

como códigos de agregação de varias doenças/condições. Nenhum código está 

excluído, sendo que por cada capítulo do CID-10 tem a categoria “outras causas não 

mencionadas acima”. A elaboração da lista baseou-se nos seguintes critérios: 

a) Frequência das causas de óbito no Pais (na base dos dados epidemiológicos 

disponíveis); 

b) Importância para saúde pública (causas raras mas de relevância para saúde 

publica estão incluídas); 

c) Possibilidade de diagnóstico certo (causas que precisam de meios de diagnose 

não disponíveis em Mozambique – ex. diagnostico molecular, genético ou 

investigação de laboratório especiais – foram excluídas). 

6. Relativamente a aplicação das regras e códigos da CID-10 para determinar a causa de 

morte, Moçambique seguiu as recomendações internacionais embora de forma 

simplificada. A simplificação inicia com o Certificado de óbito que tem espaço 
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somente para 3 causas de óbito, pré-definidas como básica, intermédia e directa; 

isto é, falta no Certificado de óbito a parte II.  

Considerando o tipo de implementação (gradual e relativamente em poucos sítios) e 

o número limitado de médicos no Pais, o objectivo da implementação deste tipo de 

Certificado de óbito “simplificado” é de obter Certificado de óbito bem preenchidos 

através de médicos treinados, que conhecem as regras de selecção e saibam 

também escolher o código mais apropriado, limitando o mais possível o uso das 

regras de selecção e modificação para diminuir a ocorrência de certificados mal 

preenchidos. As regras são todavia ensinadas, seja aos médicos certificadores, seja 

aos codificadores que trabalham nos NEP dos hospitais e são aplicadas para corrigir 

os Certificado de óbito mal preenchidos (ex. causas múltiplas indicadas no espaço 

para a causa básica e/ou outras causas, erros de atribuição dos códigos, 

incompatibilidade entre causa e idade ou sexo, falta de sequencia lógica das causas, 

selecção como causa básica de causas mal definidas ou triviais, etc.). Algumas regras 

se aplicam parcialmente por falta da parte II no Certificado de óbito. 

7. A codificação é descentralizada e ocorre nas Unidades Sanitárias. Esta 

descentralização deve-se, por uma lado, ao facto de existir nas Unidades Sanitárias a 

lista dos pacientes e os processos clínicos, que em caso de dúvida durante a 

certificação podem ser consultados, e por outro lado, porque os dados estão 

disponíveis em tempo real em cada local onde os dados são captados. 

Os codificadores são descentralizados, um em cada um dos Núcleo de Estatística e 

Planificação onde o SIS-ROH esta implementado e onde os óbitos são certificados, e 

são treinados para atribuir códigos e detectar erros na classificação das causas de 

óbitos.  

Os Certificado de óbito preenchidos em Unidades Sanitárias onde não está 

implementado o SIS-ROH não são verificados nem codificados. A informação 

proveniente destas Unidades Sanitárias não é incorporada nas estatísticas nacionais 

elaboradas na base dos dados do SIS-ROH. 

8. As medidas do controle de qualidade incluem o treinamento com ferramentas 

padronizadas, implementação de validações automáticas no software utilizado no 

SIS-ROH, análise da qualidade dos dados do SIS-ROH desagregada por US. Todavia 

estas medidas de controlo não podem detectar todos os erros sistemáticos e as 

inconsistências com os processos clínicos. Auditar a qualidade dos dados em cada US 

e uma tarefa difícil devido a falta de recursos humanos e financeiros. 

9. A codificação da causa de morte é feita a partir de cópia original do Certificado de 

óbito. 
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10. Toda informação do Certificado de óbito é codificada. A codificação das causas de 

óbito pode ser feita directamente pelos médicos certificadores (neste caso os 

codificadores verificam a codificação antes de entrar os dados no SIS-ROH) ou pelos 

codificadores no Núcleo de Estatística e Planificação. 

11. Nas situações em que o codificador careça de esclarecimentos sobre a codificação da 

causa de morte reportada no Certificado de óbito existem mecanismos de consulta 

para clarificar.  

12. Os médicos certificadores têm que assinar o Certificado de óbito e fornecer os seus 

contactos para permitir eventuais correcções dos CO. Estando o SIS-ROH 

implementado nos hospitais, os médicos certificadores são facilmente contactados 

para corrigir eventuais erros. Todavia nem sempre os codificadores pedem para 

corrigir os Certificado de óbito errados e nem sempre os médicos corrigem os erros 

indicados.  

Com a expansão da certificação das causas de óbito fora dos hospitais, medidas para 

contactar os médicos devem ser estudadas e implementadas para clarificação de 

eventuais erros. 

 

12. D2. Qualificação e formação dos codificadores 

 

A selecção correcta da causa básica de morte e respectiva codificação seguindo as regras e 

procedimentos do CID não é uma tarefa fácil. Requer treinamento e desenvolvimento de 

competências profissionais ao longo dos anos. 

Por esta razão, os países são recomendados a oferecer aos codificadores formação em 

cursos desenhados em currículos bem padronizados e que as suas carreiras profissionais 

estejam reconhecidas no quadro do pessoal técnico do estado. Para uma avaliação bem 

sucedida do sistema de certificação de óbitos e codificação de causas de morte, recomenda-

se uma atenção especial sobre a qualificação e formação dos codificadores. 

Deste modo, esta secção debruça-se sobre questões relevantes constatadas durante a 

avaliação no que se refere às qualificações e formação dos codificadores dos Certificado de 

óbito. 

1. De acordo com os relatórios de avaliação, a codificação é feita por médicos, técnicos 

e outro pessoal treinado para o efeito. Porém, somente um número limitado de 

profissionais de saúde está formalmente treinado em CID-10.  

2. O pessoal envolvido na codificação tem nível médio e superior. Mas na actualidade a 

formação formal está centrada ao pessoal médico. A formação on-the-job training 
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está concentrada nos médicos e nos técnicos de estatística ou outro pessoal dos 

Núcleo de Estatística e Planificação dos hospitais. 

3. Os relatórios das visitas no terreno revelam que os codificadores entrevistados 

apenas se beneficiam da formação em serviço. Não há referência a cursos de 

formação formal. 

4. Não existe um treinamento específico e contínuo para os codificadores. O MISAU 

tem em compilação um manual de formadores em CID10 e a MOASIS um manual de 

uso do CID10 no âmbito específico dos sistemas SIS-ROH e SIS-H. 

5. Não há no sistema uma carreira específica de codificador. O pessoal responsável 

pela codificação tem para além da codificação outras tarefas e competências. 

Diariamente, os codificadores dependendo do tamanho do hospital, codificam entre 

1 a 20 certificados. 

6. Em 2009 dois profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo foram formados 

no Brasil para ser formadores, num curso de formação oferecido pelo Centro 

Colaborador OMS-FIC para os Países de língua portuguesa. Em 2011 houve uma 

formação de formadores através de cursos oferecidos pela OMS-FIC Brasil. Parte do 

material de formação do OMS-FIC Brasil é utilizado como referência durante as 

formações em serviço realizadas pela MOASIS localmente. 

7. Por enquanto, devido à limitação dos recursos disponíveis, os codificadores não têm 

beneficiado de formação continua.  

 

13. D3 Qualidade de codificação da mortalidade 

 

As práticas actuais de codificação mostram que a avaliação da qualidade do trabalho de 

codificação requere um grupo de pessoas tecnicamente qualificadas e reconhecidas, que 

possuam um conhecimento profundo das práticas de codificação decorrentes no país e da 

aplicação do CID-10. As conclusões sobre a codificação correta da causa básica de morte 

dependem em grande medida da qualidade da certificação médica. 

Na presente secção são enumerados os aspectos essenciais da avaliação realizada. 

1. Os codificadores não têm disponíveis os livros completos da CID-10, pois, os 

relatórios referem que em cada unidade sanitária onde o sistema está a funcionar foi 

produzida uma lista reduzida de codificação de CID. 

Existem ferramentas adicionais disponíveis em Moçambique como é o caso da lista 

completa de CID10 presente no SIS-ROH e o PesqCID (ferramenta para consulta do 

CID10 elaborada pelo WHO-FIC Brasil) instalado nos computadores do SIS-ROH. 
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Existe também uma ferramenta para poder consultar o CID10 em português nos 

telemóveis, desenvolvida pela MOASIS (mICD).  

2. Os codificadores não têm acesso às tabelas de decisão da ACME 

3. Não há consulta regular da Web da OMS para a actualização da CID nem 

mecanismos para actualização das listas em uso no Pais incluídas no SIS-ROH. 

4. Actualmente o único processo de controlo de qualidade externo é a análise de dados 

introduzidos no SIS-ROH e a publicação dos resultados.  

5. Não há indicação da existência de processos para avaliar a qualidade da codificação 

da causa de morte.  

Provavelmente não se realiza nem o controle interno (por funcionário diferente do 

codificador/técnico do SIS-ROH) através da discussão dos casos mais duvidosos em 

reuniões nos hospitais nem de outra natureza. É reportado que somente para as 

mortes maternas é habitual de discutir os casos e as causas de óbito durante os 

encontros clínicos. 

Todavia, apesar de falta de controlo de qualidade da codificação, o uso local das 

estatísticas de mortalidade pode permitir detectar certos tipos de erros e artefactos 

originados por erros sistemáticos de codificação.  

6. Para dar o feedback aos codificadores sobre a qualidade de codificação de forma a 

corrigir os problemas identificados através de avaliação, é feita a distribuição de 

dados analisados a nível nacional.  
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VI. Componente E - Acesso, utilização e controlo de qualidade dos dados 

 

O acesso, utilização e controlo de qualidade dos dados, são elementos essenciais de 

qualquer sistema estatístico. Não obstante, muitas vezes são negligenciados e como 

resultado, os dados de mortalidade recolhidos com elevados custos, não são utilizados, 

assim como não é reconhecido o esforço daqueles que recolhem os dados. 

Por isso, é desejável que durante a revisão desta componente, haja no grupo analistas de 

saúde, demografos, esteticistas e outros envolvidos na compilação e análise de dados de 

mortalidade e causas de morte. Esta componente contém três subsecções a saber, E1 que 

focaliza a qualidade e controlo de plausibilidade dos dados; E2 que aborda questões 

relativas à tabulação e E3 que se dedica ao acesso e disseminação de dados. 

 

14. E1: Qualidade e controlo de Plausibilidade de dados 

 

Antes de publicar e disseminar dados de mortalidade assim como causas de morte, é 

recomendável passar por um processo de controlo de qualidade, consistência ou 

plausibilidade. Para arrolar as constatações da avaliação efetuada e seguindo a metodologia, 

esta secção está dividida em duas partes, E1 (A), que fornece ferramentas sobre níveis de 

mortalidade e E1 (B) que faz a referência a causas de mortalidade. 

1.  E1 (A): Níveis de Mortalidade 

 

1. O cálculo de indicadores de mortalidade de forma rotineira a partir do Sistema de 

Registo Civil não é feito. É feito rotineiramente o cálculo de indicadores de 

periodicidade anual do rácio de mortes maternas de mulheres que tiveram partos 

assistidos com base nas estatísticas mensais de mortalidade (dados do sistema de 

informação de dados agregados do programa de saúde materno-infantil: total de 

óbitos entre as mulheres que tiveram parto assistido, mortalidade materna directa 

intra-hospitalar).  

A partir dos dados do SIS-ROH, os indicadores são calculados anualmente (a primeira 

análise é dos anos 2009-2011 – relatório, a segunda do ano 2012 – poster, e em 

curso a terceira referente a 2013).  

As taxas de mortalidade calculadas com os dados do SIS-ROH não são significativas 

(com excepção de Maputo Cidade e Maputo Província) devido a baixa cobertura do 

sistema; ademais, sendo o SIS-ROH principalmente um sistema de registo de óbitos 

intra-hospitalares, o denominador mais adequado a ser utilizado seria o número de 

doentes internados (taxa de mortalidade hospitalar) e não a população da província 



59 
 

(taxa de mortalidade geral); o numero de doentes internados mensalmente ou 

anualmente não esta disponível para a maioria dos hospitais.  

Na base dos dados do SIS-ROH pode ser calculada somente a mortalidade materna 

directa (por complicação da gravidez, causas obstétricas e condições do pós-parto); 

pode ser calculada a mortalidade infantil (subdividida em neonatal precoce e tardia e 

pós-neonatal) mas não a mortalidade perinatal porque falta a informação sobre os 

natimortos. As tendências podem ser analisadas, por descrição epidemiológica e por 

controlo de qualidade, somente para alguns hospitais: o Hospital Central de Maputo 

tem dados completos de 5 anos; 7 hospitais têm dados de 4 anos e 2 hospitais de 3 

anos.  

2. Os indicadores anuais de mortalidade geral, materna e infantil em Moçambique são 

essencialmente dados estimados derivados de inquéritos periódicos e estudos; 

nenhum destes indicadores que é calculado a partir de dados recolhidos de forma 

contínua.  

O SIS-MOR tem listados um conjunto de indicadores a serem calculados no âmbito 

do Sistema Nacional de Saúde. 

3. Os denominadores utilizados no cálculo de indicadores de mortalidade são 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística. Que disponibiliza as projecções 

anuais de população total e desagregadas por província, idade e sexo. 

4. A verificação de consistência e plausibilidade é feita confrontando os dados do SIS-

ROH (distribuição por idade, sexo, causa principal de morte) com os dados dos 

inquéritos (INCAM), dados de estudos específicos (UEM, Manhiça), confrontação 

com os dados epidemiológicos de Moçambique (ex. prevalência da infecção por HIV, 

prevalência da Tuberculose (TB), incidência da malária, etc.), e dados 

epidemiológicos de países limítrofes com melhor informação (ex. África do Sul). A 

consistência interna dos dados é verificada através da análise das tendências, onde 

for possível. 

5. O uso de informação de mortalidade proveniente de estatísticas vitais para avaliar 

variações de mortalidade dentro do país é inexistente. Os dados do SIS-ROH são 

recentes, com cobertura limitada mas em contínua expansão, portanto não podem 

ser ainda utilizados para estudar variações da mortalidade nacional. Todavia, podem 

ser utilizados para monitorar a mudança da proporção de óbitos devidas a causas 

específicas, principalmente em Maputo Cidade e Maputo Província onde a cobertura 

é elevada e os óbitos no sistema são plausivelmente representativos do total de 

óbitos 

6. Não existem taxas de mortalidade calculadas a partir dos dados do Registo Civil. A 

cobertura destes dados é baixa e não são utilizados para a produção de estatísticas 
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(como explicado antes, o manuseamento dos dados do Registo Civil por fins 

estatísticos é inexistente). 

Há uma iniciativa do INE para permitir de utilizar os dados do Registo Civil para 

elaboração de estatísticas, através dos Verbetes de óbito, de óbitos fetais, de 

nascimento e de casamento. Os verbetes seria utilizado para copiar algumas 

informações dos assentos e certificados e óbito; os dados dos verbetes seriam 

depois digitalizados para permitir a análise de dados.  

7. O último censo populacional fez o levantamento de questões relativas ao número 

total de filhos nascidos vivos e sobreviventes, ao número de óbitos ocorridos no 

agregado familiar 12 meses antes do censo. Entretanto, não inclui a pergunta sobre 

o registo do último óbito ocorrido no Agregado Familiar. 

8.  Prece não haver nenhum trabalho de análise e comparação dos dados do último 

censo no que se refere aos indicadores mencionados no parágrafo anterior com os 

das Estatísticas Vitais, porque o sistema de estatísticas vitais é quase inexistente, não 

fornecendo informação suficientemente consistente. 

9. Não são utilizados outras fontes para completar e verificar dados de mortalidade. 

Não há referência a dados de registos de outras fontes como cemitérios, polícia, 

aldeias que pudessem enriquecer a análise e verificação de dados sobre a 

mortalidade. 

 

2. E1 (B) Causas de Mortalidade 

 

Todas as constatações contidas nesta secção, a partir de aqui, referem-se a dados registados 

no SIS-ROH, que são os únicos actualmente a ser utilizados para as estatísticas de 

mortalidade no que diz respeito às causas de óbito. As mesmas informações não são 

disponíveis para os dados recolhidos através do Registo Civil. 

10. Relativamente à categoria de óbitos mal definidos apurou-se ser menor que 5%. 

11. Apesar de mostrar uma pequena flutuação, existe uma tendência de aumento da 

proporção de mortes atribuída à categoria de óbitos mal definida à medida que o 

número de óbitos totais registados aumenta. 
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Quadro 2 - Proporção de causas de óbito codificadas com categorias mal definidas, 

dados registados no SIS-ROH, anos 2009-2013 

Óbitos registados no SIS-
ROH por tipo de causa 

principal   

Ano 

2009 2010 2011 2012 2013 

Total óbitos  5259 - 9794 - 16081 - 25914 - 32405 - 

Fatores que influenciam o 
estado de saúde 30 0.60% 70 0.70% 59 0.40% 38 0.10% 31 0.10% 

Não Especificada  16 0.30% 89 0.90% 27 0.20%   0.00%   0.00% 

Sintomas, sinais e achados 
anormais 82 1.60% 170 1.70% 239 1.50% 968 3.70% 1378 4.30% 

R99 = Causas Mal 
Definidas e as 
Não Especificadas 
de Mortalidade*   0.00% 14 0.10% 21 0.10% 545 2.10% 753 2.30% 

Total causas mal definidas 128 2.40% 329 3.40% 325 2.00% 1006 3.90% 1409 4.30% 

*R99 faz parte do capítulo XXVII = Sintomas, sinais e achados anormais 

12. A proporção de causas de morte desconhecidas é inferior a 1%. 

13. Existe algum controlo do padrão nacional de causas de mortalidade e está em curso 

a análise dos dados relativos ao período 2011-2013. Os resultados preliminares 

mostram que a distribuição dos óbitos por causa principal de morte (capitulo CID10) 

em Moçambique entre 2010 a 2013 não teve mudanças significativas ao longo dos 

anos. 

14. A distribuição de causas de óbitos no SIS-ROH tem uma percentagem de óbitos por 

causas perinatais muito mais alta do que na população geral porque são dados de 

óbitos intra-hospitalares, entre os quais tem uma sobre representação da 

mortalidade neonatal (isso afecta toda a mortalidade infantil).  

O perfil da mortalidade por faixa de etária nas idades adultas, segundo os dados de 

mortalidade do SIS-ROH, é o esperado com base na esperança de vida do 

Moçambique e com o perfil epidemiológico de algumas das principais causas de 

morbilidade em Moçambique. 

15.  À exceção da mortalidade neonatal, o padrão de idade de causas de morte obtido a 

partir do SIS-ROH para os grandes grupos de doenças e causas externas é consistente 

com o padrão esperado. 

16. A proporção de mortes por doenças cardiovasculares atribuídas à paragem de 

coração e outras doenças de coração de categoria mal definidas (CID-10 códigos I472, 

I490, I46, I50, I514, I515, I516, I519, I709) nos dados do SIS-ROH é menor que 1%. 
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A proporção de câncer com a localização primária mal definida (CID-10 códigos C76, 

C80, C97) é inferior a 1%. 

A proporção de mortes por lesões de intenção indeterminada (CID-10 códigos Y10-

Y34, Y872) está abaixo de 1%. 

 

15. E2: Tabulação de Dados 

 

É importante tabular os dados em diferentes formas, isso permite não só, fazer o controlo 

dos dados, mas também satisfazer as necessidades dos utilizadores da informação. Também 

considera-se importante, a definição do momento de tabulação dos dados, isto é, se os 

dados são tabulados de acordo com a data de ocorrência, como recomenda a Organização 

das Nações Unidas, ou de acordo com a data do registo (menos recomendado).  

A tabulação dos dados em diferentes formas tem em vista satisfazer necessidades de 

diferentes utilizadores. Por exemplo, para a definição de políticas no campo de saúde pode 

ser suficiente o agrupamento de doenças em grandes grupos que lideram as causas de 

morte, mas os investigadores e epidemiologistas, podem requerer informação mais 

detalhada. Esta secção procura arrolar os aspectos de tabulação de dados de mortalidade 

em curso no país.  

1. A compilação das estatísticas de morte em Moçambique, é feita de acordo com a 

data de ocorrência de óbito. 

2. As estatísticas são produzidas na base do lugar de residência habitual. O lugar de 

ocorrência do óbito (hospital) é utilizado somente para calcular alguns indicadores 

utilizados para melhorar a gestão da assistência hospitalar.  

3. Segundo a informação constante nos relatórios, a tabulação de óbitos e causas de 

morte, é feita segundo sexo, idade e província. Salienta-se ainda que o sistema 

actual permite agregar os dados por unidade sanitária, província, sexo, idade. A 

desagregação de residência habitual está até ao nível de distrito. 

4. Os grupos de idade padrão da OMS não são utilizados na tabulação. O SIS-ROH utiliza 

a seguinte tabulação: <1 ano (também subdivididos em: 0-7 dias, 8-28 dias, 29 dias – 

12 meses), 1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+. A OMS utiliza grupos de 

5 anos. Todavia os dados do SIS-ROH podem ser tabulados utilizando os grupos da 

OMS, sendo a base de dados constituída de dados individuais. 

5. Os relatórios apontam que o nível mais baixo de tabulação é o distrito, e é 

considerado suficiente para o uso dos dados para a tomada de decisões em saúde 



63 
 

pública. Entretanto, reconhece-se que este nível pode não ser suficiente para 

detectar surtos e epidemias localizadas e para uso dos dados em estudos. 

6. A lista de tabulação utilizada é de 3 a 4 dígitos, agregados por “bloque CID”, e por 

capítulos da CID-10. Usa-se também uma tabulação na base da lista curta elaborada 

para Moçambique. Estas tabulações permitem comparabilidade internacional. 

7. Os dados de mortalidade são compilados para mulheres, homens e crianças para as 

20 primeiras causas básicas (mais frequentes), isto é, principais causas de óbito. São 

apresentadas também algumas causas menos frequentes, consideradas importantes 

do ponto de vista de saúde pública. 

8. As 10 principais causas de morte são seleccionadas com base na lista da CID-10, 

utilizando a informação sobre causa básica e directa, considerando as subcategorias 

de quatro dígitos. A análise é feita tanto para a causa básica como para a causa 

directa. Os dados são apresentados utilizando 4 e 3 dígitos e a agregação por bloque 

ou capitulo.  

9. As causas de morte mal definidas foram incluídas como categoria na primeira 

publicação referente a 2009-2011. Mas na análise actualizada dos anos 2012-2013, 

as causas mal definidas não serão incluídas. 

10. As primeiras 10 causas de óbito (4 dígitos) correspondem a 38.3% dos óbitos no ano 

2013, sendo principalmente, as doenças relacionadas com HIV responsáveis por esta 

elevada proporção. 

 

16. E3 - Acesso e disseminação de dados 

 

Os dados de mortalidade produzidos só terão importância quando forem utilizados, por isso, 

os principais utilizadores de informação, deverão ser envolvidos na definição de tabelas que 

podem resultar de cruzamentos e o nível de desagregação que for considerado relevante 

para as suas necessidades. A produção atempada dos dados é um dos critérios que os 

utilizadores de informação consideram como de elevada importância, daí que, a marcação 

de datas de disseminação de informação, irá permitir aos utilizadores planificar o seu 

trabalho baseando-se no calendário da produção dos dados. Esta secção faz um 

levantamento dos principais utilizadores de informação de morte em Moçambique e da 

frequência com que recebem os dados. 

1. O principal utilizador das estatísticas de morte dentro do governo é MISAU e fora do 

governo são os hospitais e as ONGs ligadas ao ramo de saúde. 
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2. Moçambique não tem definida uma estratégia que oriente a discussão das 

necessidades de informação com os principais utilizadores. 

3. Os relatórios das visitas as províncias não especificam nenhum exemplo de como as 

estatísticas de mortalidade têm sido utilizadas para orientar a elaboração de 

políticas e praticas localmente. Apenas fazem referência, de que estas estatísticas 

podem ser utilizadas na monitoria e avaliação.  

Sabe-se que os dados sobre óbitos devidos a acidentes de transporte foram 

utilizados pelo MISAU para priorizar as intervenções preventivas neste âmbito. 

4. A publicação dos dados do SIS-ROH a nível local (hospital) é feita um mês após o 

período de referência e a nível nacional um ano (dados do 2013 serão publicados em 

Junho-Julho 2014). 

5. Não se apurou a existência duma prática corrente de produção de relatórios 

analíticos sobre morte e causas a partir dos registos do Registo Civil. No entanto, 

menciona-se a existência de algum relatório sobre mortes e respetivas causas, 

elaborado a partir de óbitos registados nas unidades sanitárias. 

6. Sobre a existência de calendário de divulgação dos dados, por enquanto não existe. 

A divulgação acontece sem obedecer a calendário específico. 

7. Relativamente à disponibilização de dados aos utilizadores em diferentes formas 

(copias em papel e electrónica, na internet, em pdfs, e tabelas interactivas), não 

existe nenhuma orientação específica. Sabe-se porém que diferentes formas são 

utilizadas (relatórios impressos e em formato pdf, apresentações PowerPoint e 

posters) mas sem uma definição de política prévia. O relatório de análise do SIS-ROH 

foi publicado em 250 cópias que foram distribuídas nas províncias, hospitais e entre 

os parceiros. A versão pdf foi enviada à listas de distribuição do MISAU (parceiros 

institucionais, parceiros da cooperação e membros do GITEV). O relatório está 

disponível no website da Jembi/MOASIS. Não existem tabelas interactivas. As bases 

de dados anónimas do SIS-ROH em formato Excel podem ser disponibilizadas pelo 

MISAU a vários utentes/parceiros sob prévio pedido oficial.  

8. As estatísticas produzidas são disponibilizadas de forma gratuita. 

9. Actualmente, as Estatísticas oficiais de morte e respectivas causas são produzidas 

pelo MISAU.   

10. Após a primeira publicação que saiu em 2012, uma actualização das estatísticas foi 

apresentada em forma de um poster em 2013 e em Junho/Julho 2014 deveriam ser 

publicados e disseminados os dados mais recentes do SIS-ROH. Apesar do esforço de 

publicar alguns dados anualmente a sua publicação não é regular. 
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11. As definições e conceitos utilizados nas publicações de estatísticas de mortalidade 

estão explicados com base nas referências de documentos explicativos ou padrões 

internacionais. 

12. No respeitante ao tipo de análise rotineira dos dados (exemplo, diferenciais de 

mortalidade, mapeamento de doença e outros), os relatórios não respondem de 

forma explícita, apenas fazem referência à análise de causas de morte no contexto 

intra-hospitalar.  

13. As tabelas estatísticas e análise de dados são publicadas de forma irregular, quando 

há informação disponível. No entanto, existe a intenção de se elaborar publicações 

com regularidade anual. 

14. Os relatórios não fornecem nenhuma informação sobre a utilização a diferentes 

níveis das estatísticas sobre a mortalidade. Em cada hospital está disponível a base 

de dados local e o SIS-ROH produz relatórios automáticos sobre algumas variáveis. 

Estes relatórios podem ser produzidos mensalmente e pessoalizados em um certo 

grau. A base de dados local pode ser também exportada em Excel e analisada de 

forma mais pessoalizada. 

15. Existe intenção de construir a capacidade analítica do pessoal envolvido na recolha e 

compilação de estatísticas de morte, mas esta formação ainda não foi realizada por 

falta de recursos.  
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VII. Adenda: Análise da interoperabilidade entre sistemas 

informatizados em uso no sistema de Registo Civil e Estatísticas 

Vitais 
 

No âmbito da avaliação foi conduzida uma análise da interoperabilidade entre sistemas 

informatizados em uso no sistema de Registo Civil e Estatísticas Vitais, visando uma 

integração dos dados e a criação de um repositório nacional de mortalidade. A análise 

limitou-se a verificação da interoperabilidade entre SIS-ROH e o Sistema Nacional de Registo 

Civil – SINAREC, que esta sendo pilotado em Matola desde o 2010 (somente para registo de 

nascimentos) para a gestão dos dados do Registo Civil. Actualmente não há outros 

aplicativos em uso ou em fase de pilotagem no âmbito do RCEV em Moçambique. 

A seguir são apresentados os achados principais desta avaliação. O relatório completo é em 

Anexo 15. 

 

Em seguimento as actividades do Plano de Trabalho do GITEV, os técnicos do MOASIS e do 
Ministério da Justiça, como membros deste grupo visitaram as instalações da Conservatória do 
Registo e Notariado da Cidade da Matola para se inteirar do funcionamento do Sistema Informático 
do Registo Civil para efeitos de verificação da possibilidade interoperabilidade6 com os outros 
sistemas de registo de eventos vitais. A visita aconteceu graças a colaboração e estreito apoio do 
Director Nacional de Planificação e Cooperação do Ministério da Justiça e da Direcção Nacional do 
Registo e Notariado.  
Não se trata da avaliação de um produto de software para verificação de sua qualidade, mas sim de 
Iniciativas para a padronização de interoperabilidade no sentido de permitir o intercâmbio de 
conteúdo. 
 
Breve descrição do sistema 

O SINAREC é um Sistema Nacional de Registo Civil individualizado, implantado como piloto na 
Conservatória do Registo e Notariado da Cidade da Matola desde 2010. É um aplicativo com código 
proprietário desenvolvido pela EXI. Actualmente o sistema faz apenas o registo de nascimentos com 
NUIC 7  embora as outras componentes de casamento, óbitos, Perfilhação, Emancipação e 
Averbamento também estejam incorporados no sistema, ainda não se iniciou o piloto destes outros 
módulo de registo. Não está previsto o registo de informações sobre as migrações no Sistema.  

O Sistema permite a impressão das Cédulas Pessoais de forma biométrica cuja entrega normalmente 
acontece num período de 1 ou 2 dias.   

1. Formulários do Sistema para recolha de dados 

i. Formulário do Registo do Cidadão 
ii. Formulário do Registo do Assento de Nascimento 

                                                           
6
 Interoperabilidade -  é a capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se comunicar de forma transparente (ou o 

mais próximo disso) com outro sistema (semelhante ou não). Para um sistema ser considerado interoperável, é muito 
importante que ele trabalhe com padrões abertos ou ontologias. Seja um sistema de portal, seja um sistema educacional 
ou ainda um sistema de comércio eletrônico, ou e-commerce 
7
 NUIC- Número Único de Identificação do Cidadão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B5es_abertos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ontologias&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-commerce
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iii. Assento de óbito 
iv. Assento de emancipação 

 

No formulário de assento de óbito e no formulário de registo de assento de nascimento não há 
nenhum campo ou espaço para o registo do Número de identificação do Cidadão nem do Número 
de assento de nascimento, mas no formulário de registo de cidadão tem um campo para o registo 
do número de identificação do cidadão  

O formulário de Assento de óbito não esta ligado com o Formulário do Registo do Assento de 
Nascimento, ligação esta que seria importante para assegurar-se que o cidadão registado no 
formulário de assento de nascimento ou de registo de cidadão é o mesmo que está sendo registado 
no formulário de assento de óbito. Isso poderia ser feito colocando o mesmo campo ou espaço com 
o nome de “Número de identificação do cidadão” que deve ser único também no formulário de 
assento de óbito: no momento de registo de assento de óbito, o utilizador ou digitador faz a 
pesquisa a partir deste campo para assegurar que o registo em causa tenha sido feito ou não 
anteriormente. E puder servir esta como a chave para a interoperabilidade com os outros sistemas 
como é o caso do Sistema de Registo de óbitos (SIS-ROH) em uso no MISAU que pode adoptar este 
mecanismo de identificação. Uma alternativa para criar ligação entre SINAREC e SIS-ROH é introduzir 
em ambos os sistemas o número único de identificação de cada Certificado de Óbito.  

2. Funcionalidades de Relatórios 

Para elaborar relatórios é necessário ter uma aplicação que processa documentos PDF como por 
exemplo o Adobe Reader. 
O Sistema possui relatórios padrão pré definidos no sistema: 

i. relatório de óbitos com idade eleitoral 
ii. relatórios sobre óbitos sem bens  

iii. relatórios sobre óbitos com bens  
 

3. Nível de acesso restrito por nível de usuário  

O sistema possui acesso restrito por nível do usuário. Cada usuário está associado a um grupo, sendo 
que cada grupo possui diferentes permissões. 

4. Padronização das variáveis (Formato de dados, uso de listas padronizadas, faixas etárias, 
etc.) 

 A semelhança do SISROH o SINAREC usa o seguinte formato de datas: dia/mês/ano 

 O SINAREC tem incorporado todos os distritos do pais em uso até a data de realização desta 
avaliação incluindo a nova designação dos distritos municipais da cidade de Maputo, mas 
não foi possível saber se o sistema usa ou não alguma codificação dos distritos.  

 Em relação as variáveis “raça” e “profissão” são campos livres sem padronização pré-
definida no SINAREC enquanto no SISROH a raça está padronizada em (Branca, Negra, 
mestiça e outra) e no SISROH não se usou o termo profissão mas sim “Ramo de actividade 
ou ocupação habitual” usando a codificação do INE. Havendo a necessidade de padronização 
destes campos entre os dois sistemas. 

 A variável “sexo” no SINAREC está padronizada em masculino feminino e não tem a 
possibilidade de colocar indeterminado como acontece no SISROH. 

 No formulário de registo de assento de óbito não tem data de nascimento, nem idade do 
falecido, não estando claro como é gerado o relatório óbito em idade eleitoral 

 As faixas etárias definidas no sistema para efeitos de reporte são nascimento dos 0-120 dias 
e nascimentos com mais de 120 dias 
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 Contrariamente ao que acontece no SISROH em que existem dois campos para o registo de 
causa de morte (3 na versão SISROH 2.0) o SINAREC tem um único campo para o registo de 
causa de morte sem clareza de que se trata de causa básica ou directa. 

 E para o caso de óbitos existem o relatório padrão (nº de óbitos com idade eleitoral (óbitos 
igual ou maior de 18 anos). 

 
5. Formato para importação e exportação de dados 

 O sistema não possui um mecanismo de exportação e importação de dados. Os dados 
introduzidos no ponto de entrada são imediatamente disponíveis na sede (Direcção nacional) 
por este sistema estar disponível em rede. 

 É imprescindível que o SINAREC seja dotado destas funcionalidades de importação e 
exportação de dados para assegurar a facilidade de interoperar com os outros sistemas. 

6. Identificação de cada registo 

 Para a identificação dos indivíduos o SINAREC usa o Número Único de identificação do 
Cidadão, gerado automaticamente pelo sistema, seguindo o padrão definido por decreto 
legislativo (o mesmo da Cédula Pessoal) assim como a informação sobre o nº de BI, Foto e 
impressão digital é registada no sistema. Mas para o formulário de registo de assento de 
óbitos, que não está ligado aos outros formulários, não tem o campo “Número Único de 
Identificação do Cidadão” nem o “Número de Bilhete de identidade”, sendo imprescindível 
que se adopte um dos números de identificação neste formulário para que este seja usada 
como a chave para a interoperabilidade. 

 A poção de uso do Número Único de identificação do Cidadão está condicionado ao seu uso 
efectivo a nível nacional, podendo se adoptar o uso deste também no SISROH. Caso 
contrario a alternativa oportuna seria o número de Bilhete de identidade. 

 Dentro desta abordagem sobre a chave de ligação para a interoperabilidade, deve-se ter em 
conta que para o caso de óbitos fetais, não se faz o registo de nascimento nem registo de 
cidadão, ou emissão de qualquer documento de identificação, devendo se estudar melhor 
este assunto. 

7. Fontes de dados  
Para o registo dos dados usa-se os dados que constam dos assentos de, nascimento, óbito etc., 
obtidos a partir do boletim de nascimento, Certificado de Óbito, Cédula Pessoal e BI. 
No caso específico de registo de assento de óbitos, actualmente, para além do uso do Certificado de 
Óbito como fonte de dados, usa-se também o auto de declaração de óbito (sem modelo padrão) 
emitido pelas autoridades administrativas. 
 

8. Tipo de funcionamento (web based, stand, alone, compatível com telefones, tabletes, etc) 

O SINAREC é uma aplicação Web. A aplicação está instalada num servidor localizado na Direcção 
Nacional de justiça. A aplicação é disponível através da rede interna do governo GovNet. 

9. Requisitos para a instalação (Hardware, software, internet) 

Para usar o sistema é necessário possuir apenas um browser e ter um computador conectado à rede 
GovNet. Os usuários apresentaram o constrangimento do sistema actualmente funcionar 
correctamente apenas com o Internet Explorer 6. Outros navegadores (ex. Mozilla Firefox, Chrome, 
etc.) não são suportados. As versões recentes do Internet Explorer não são suportadas, sendo 
necessário fazer o downgrade nos casos em que o usuário possua uma versão mais recente. 
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Plano de implementação do Sistema 

O sistema (apenas módulo de registo de nascimento) é implementado na conservatória do registo 
civil da Matola desde 2010 a titulo de piloto e prevê-se que seja implementado a nível da cidade de 
Maputo e a nível do País mas não foi possível ter a informação sobre a previsão de datas para o 
efeito.  
 
Possibilidade de customizar o sistema 
O sistema foi produzido pela empresa Exi sendo ela actualmente capaz de efectuar a customização 
do sistema. 

 
Conclusão 
Apesar de se tratar de um aplicativo em fase piloto, o SINAREC constitui o único aplicativo disponível 
no Ministério da Justiça e em uso no sistema de Registo Civil e Estatísticas Vitais que possa ser no 
futuro o objecto para a interoperabilidade e pela esta breve análise conclui-se que:  

 Para garantir a interoperabilidade é necessário que se trabalhe no sentido de dispor-se dos 
seguintes elementos: 

o Chave única de ligação entre bases de dados (ex. numero de BI, NUIC, Numero único 
do Certificado de óbito, etc.) 

o Chave de ligação obtida como “string” composta de várias variáveis (ex. 
nome+apelido+data de nascimento+residência) (opção não desejável) 

o Função de exportação/importação de dados em formatos em linha com os padrões 
nacionais (ver eGov). 

o Uso de metadados ou formatos iguais para as variáveis padronizadas 
o Há necessidade de se estudar melhor a questão do uso da chave de ligação para o 

caso de óbitos fetais tendo em conta que não é feito o registo de nascimento para 
ter o documento de identificação. 

 No que diz respeito aos óbitos, as variáveis registadas no SIS-ROH e SINAREC não são 
idênticas. A interoperabilidade entre os dois sistemas permitiria obter por cada óbito um 
registo de informações muito abrangente (incluindo identificação do falecido, informações 
sobre a idade do falecido, informações sobre circunstâncias e causas de óbito) 

 A interoperabilidade entre os dois sistemas poderia evitar a duplicação do registo de 
algumas informações sobre os óbitos já registados no SIS-ROH, por parte do pessoal dos 
hospitais e do registo civil, permitindo uma diminuição da carga de trabalho e uma mais 
rápida expansão do SINAREC. 

Após a solução sobre estes aspectos aqui identificados como cruciais para a interoperabilidade, para 
completar este processo é imprescindível que está abordagem esteja alinhada às directrizes do 
governo moçambicano sobre está matéria. 
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VIII. Conclusões 

 

Apesar de algumas lacunas no levantamento sobre alguns aspectos do REGISTO DE ÓBITOS 

E CAUSAS DE ÓBITO, o presente relatório tem suficientes elementos para detectar os 

principais problemas no sistema de Registo Civil e Estatísticas Vitais, e para planificar uma 

reforma do sistema.  

A razão principal das lacunas do processo de avaliação foi a falta de observância rigorosa 

das linhas de orientação contidas no manual da OMS sobre esta matéria. Para completar a 

informação foi necessário adicionar mais trabalho de investigação e pesquiza, foram 

consultadas outras fontes e contactadas pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas 

no processo de levantamento de informações sobre a certificação de óbitos e causas de 

morte. Das constatações arroladas podem ser tiradas as seguintes conclusões. 

A. Base legal e recursos 

Em termos legais, existe em Moçambique, um conjunto de instrumentos que estabelece 

a base legal sobre o registo de óbito e estatísticas vitais, nos quais são especificadas as 

responsabilidades inerentes a cada uma das partes envolvidas no processo.  

A legislação não é devidamente aplicada por razões que se prendem com fraca 

cobertura das infraestruturas a nível local, fraca percepção dos cidadãos sobre a 

relevância do registo, o custo dos serviços, os hábitos culturais; e no caso particular do 

registo de óbitos e causa de morte a realização de funerais em cemitérios familiares sem 

que seja exigido documento algum para o efeito. 

A certificação de óbito e respectiva causa é por lei competência exclusiva do médico, 

mas em termos práticos, outros profissionais de saúde também realizam a certificação. 

Porém, a certificação de óbito pode ser feita sem menção de causa através do AUTO 

(não há formulário padrão) na indisponibilidade de médico. 

As infraestruturas onde funcionam as Conservatórias do Registo Civil e os recursos 

materiais, humanos e financeiros alocados não são adequados, mas não foi possível 

quantificar exactamente a entidade da falta de recursos na base das informações 

fornecidas durante a avaliação.  

Existem em funcionamento Postos de Registo Civil nos hospitais, mas por enquanto com 

pouca expressão. Não é conhecida a percentagem de hospitais e unidades sanitárias 

com Posto de registo civil, nem a distribuição geográfica dos postos e das consultorias 

no País. 

A certificação de óbitos e da causa de morte é uma responsabilidade atribuída ao 

Serviço Nacional de Saúde. Para além da exiguidade de recursos humanos, materiais e 
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financeiros, a expansão da rede sanitária é fraca e não existe um orçamento específico 

para a certificação e codificação da morte.  

 

B. Práticas do registo, cobertura e plenitude 

O nível de cobertura do registo de óbitos (com ou sem menção de causas) pelo Registo 

Civil não é conhecido, porém estima-se que se situe abaixo de 50%. A cobertura da 

certificação de óbitos é baixa, sobretudo para as mortes fora das Unidades Sanitárias. A 

certificação de óbitos que ocorrem em casa acontece somente de maneira ocasional e 

sem uma definição clara do procedimento. 

Os óbitos podem ser registados no Registo Civil com menção de causa de óbito, através 

de corroboração por Certificado de óbito, ou sem menção de causa, através de 

corroboração por declaração e Auto de óbito. Não é conhecida a proporção de óbitos 

registados no Registo Civil com menção das causas. 

A falta de informações sobre a quantidade e tipo de informações registadas no Registo 

Civil depende de vários factores, entre os quais um deficitário manuseamento e gestão 

de dados. A recolha e manuseamento dos registos na Conservatória do Registo Civil é 

essencialmente manual. Há problemas de má conservação e organização dos 

documentos nas conservatórias de registos o que dificulta a consulta destes, e 

consequentemente o uso dos respectivos dados para a produção de estatísticas vitais. 

Ademais, os livros de registo nas conservatórias são acessíveis ao cidadão para efeitos 

de consulta, com criação de graves problemas de falta de privacidade das informações 

registadas.  

Em termos de responsabilidade, as Unidades Sanitárias são quem emite o Certificado de 

óbito das mortes que ocorrem fora e dentro delas. Todavia em termos de processo de 

certificação e fluxograma de informação, existem diferencias entre os óbitos 

acontecidos nas Unidades Sanitárias e fora.  

a. Em caso de óbitos hospitalares ou dentro de um Centro de Saúde, um 

certificado é sempre preenchido, todavia não sempre utilizando o modelo 

padrão correcto. Se o modelo SIS-D06 é utilizado, o certificado resulta em 

tríplice copia e uma cópia do certificado é fornecida à família, uma ao núcleo de 

estatística (NEP) e uma outra fica no arquivo da Unidades Sanitárias (no 

processo clinico ou no livro do CO).  

b. Em caso de óbitos acontecidos for do SNS, depende das famílias, autoridades 

administrativas, policia ou o mesmo Registo Civil, pedir ao médico do SNS a 

emissão do certificado. Se o modelo SIS-D06 é utilizado, o certificado resulta em 

triplice copia e uma cópia do certificado é fornecida à família e uma fica no 
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arquivo da Unidades Sanitárias (no livro do CO). Não é claro o que acontece com 

a terceira copia e não existem instruções claras. 

c. Em ambos casos não há ligação directa, institucional, com o Registo Civil, 

sendo responsabilidade da família entregar a sua cópia a Conservatória o 

Posto do Registo Civil para o registo legal do óbito. 

Tendo em conta os achados expostos acima, a cobertura do registo de causas de óbito 

resulta ser fraca porque: 

a. Os óbitos acontecidos na comunidade, fora do SNS, não são sistematicamente 

certificados, e as observações feitas durante a avaliação indicam que a maioria 

destes óbitos não tem sido certificado. Entre outros, factores culturais e difícil 

acesso aos certificadores são factores que afectam a solicitação de certificado. 

Foi reportado também de ter casos de solicitação de certificação do óbito mas 

recusa por parte dos médicos. A cobertura é maior para óbitos acontecidos na 

comunidade por suspeita causa violenta ou acidente porque a certificação é 

solicitada pela polícia. 

b. Os óbitos certificados não são sempre registados no Registo Civil porque falta 

um fluxo de dados oficial entre instituições do SNS e as do Registo Civil, sendo 

os familiares dos falecidos os únicos responsáveis de entrega do certificado. 

As informações sobre as causas de óbito são aproveitadas para a produção de 

estatísticas somente a nível do SNS, através do SIS-ROH. De facto, o MISAU, com o 

apoio da MOASIS, desenvolveu e implementou um sistema de registo informatizado de 

causas de morte para os óbitos hospitalares (SIS-ROH) com uma organização 

descentralizada que utiliza como fonte de dados única o Certificado de óbito nacional 

(Mod. SIS-D06). O uso do Mod. SIS-D06 é necessário para que as informações sobre as 

causas de óbito possam ser manuseadas e digitalizadas, porque é necessário que o 

certificado seja lavrado em múltiplas cópias (uma cópia deve chegar aos operadores do 

SIS-ROH) e que os dados das causas de óbito sejam padronizados. Nas Unidades 

Sanitárias onde o SIS-ROH não esta implementado (principalmente hospitais) 

tendencialmente esta sendo utilizado o modelo padrão de certificado de óbito e os 

dados do Certificado de óbito são digitalizados por fins estatísticos.  

A produção de estatísticas sobre a mortalidade é realizada essencialmente pelo MISAU e 

limita-se aos dados disponíveis no SIS-ROH. Os dados registados no SIS-ROH aumentam 

cada ano mais, ao ritmo da expansão em novos hospitais; em 2013 o sistema registou 

o 9% dos óbitos estimados para o ano; a cobertura do SIS-ROH é muito mais elevada 

nas áreas urbana e na Cidade de Maputo atinge mais do 40%. 
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O INE tem planeado a introdução de verbetes para a recolha de dados do Registo Civil 

para a produção de estatísticas mas este processo acaba de ser pilotado e não está 

implementado.  

 

C. Certificação de morte e causa de óbito 

Em 2008 o MISAU finalizou a Revisão do Sistema de Informação de Mortalidade (SIS-

MOR), para cumprir com o seu mandato de certificar as causas de óbito. Nesta revisão o 

CID-10 foi adoptado como padrão nacional e foi elaborado o novo Certificado de óbito 

(Mod. SIS-D06) para Moçambique. O novo certificado recolhe toda a informação 

recomendada pelas Nações Unidas e contém também um conjunto de itens não 

recomendados. O Certificado de óbito foi concebido dentro das normas da CID-10 para a 

certificação de mortes hospitalares e não hospitalares. No entanto, é simplificado em 

comparação com o padrão internacional da OMS porque apresenta somente 3 causas de 

óbito (falta a parte II) a serem classificadas em básica, intermédia e directa pelo médico 

que preenche o certificado. Não existe um formulário especial para monitorar as mortes 

perinatais, conforme recomenda a OMS e os óbitos fetais e neonatais devem ser 

certificados utilizando o modelo SIS-D06.  

Todavia, também outros modelos de certificado de óbito, obsoletos e inapropriados, 

estão sendo utilizados e, mesmo sem indicar a estimativa actual de cobertura, a 

utilização da CID-10 ainda não cobre todas as Unidades Sanitárias. Existem problemas de 

preenchimento dos Certificados de óbito pelos médicos e outros profissionais de saúde, 

especialmente para óbitos extra-hospitalares (causas registadas como desconhecidas, 

grafia ilegível, falta de uso de padrão, etc.). Parece que os óbitos fetais na maioria dos 

casos não são certificados.   

A formação dos médicos em matérias de preenchimento do Certificado de óbito é 

classificada de fraca. Durante as visitas nas províncias não estavam disponíveis brochuras 

ou manuais produzidos localmente para auxiliar o pessoal da saúde sobre os aspetos 

relativos à certificação da morte.   

No que diz respeito aos óbitos hospitalares, o processo de certificação de óbitos resulta 

ser maiormente padronizado e organizado. De facto, o MISAU, com o apoio da 

Jembi/MOASIS, desenvolveu e implementou um sistema de registo informatizado de 

causas de morte (SIS-ROH). O sistema foi primariamente desenhado para e 

implementado a nível dos hospitais; todavia pode ser adaptado ao registo de óbitos 

extra-hospitalares (o que esta já acontecendo no Hospital Central de Maputo). O sistema 

SIS-ROH atualmente esta implementado em cerca da metade dos hospitais do país onde 

esta sendo utilizado para a gestão dos dados dos óbitos hospitalares. As informações dos 

certificados de óbito hospitalares são digitalizadas, permitindo analise dos dados.  
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D. Práticas de codificação de mortalidade do CID (Classificação Internacional de Doenças) 

O processo de codificação acontece para os óbitos certificados no âmbito do SIS-ROH 

(óbitos hospitalares e poucos extra-hospitalares). Os óbitos certificados que não 

confluem no fluxo de dados do SIS-ROH não são codificados e não são incluídos nas 

estatísticas de mortalidade publicadas pelo MISAU (as únicas disponíveis em 

Moçambique). 

Na aplicação das regras de selecção da causa básica e a sua codificação através do CID-10 

são seguidas as recomendações internacionais embora de forma simplificada. A 

codificação da causa de morte é feita a partir de cópia original do Certificado de óbito. 

A codificação é descentralizada e ocorre nas Unidades Sanitárias o que facilita a consulta 

de processos clínicos em caso de dúvida e permite que os dados estejam disponíveis em 

tempo real e localmente.  

Não existe uma carreira específica de codificador e a codificação é feita por médicos, 

técnicos de estatística e outro pessoal treinado para o efeito. Todavia, depois de um 

esforço de formação no início da implementação do SIS-ROH, a formação feita a nível 

central não foi replicada em todas as províncias e não foi repetida a intervalos regulares, 

por falta de orçamento suficiente. Há médicos treinados em CID-10 em todas as 

províncias, mas a percentagem de médicos treinados depois do 2008 é presumivelmente 

baixa.  

Formação sobre certificação de óbitos e uso do CID-10 esta sendo feita sistematicamente 

no momento da implementação do SIS-ROH em cada novo hospital; todavia a rotação do 

pessoal cria situações de profissionais de saúde encarregados do SIS-ROH sem devida 

formação.  

Os codificadores não têm disponíveis os livros completos da CID-10 (o numero de copias 

distribuídas nas províncias é limitado devido ao custo elevado do conjunto de livros) e 

não têm acesso às tabelas de decisão da ACME. Todavia tem acesso limitado a 

ferramentas a ser utilizadas em computadores ou telemóveis (ex. PesqCID, CID10 Help, 

mICD) e a listas reduzidas.  

E. Acesso, utilização e controlo de qualidade dos dados  

Apesar dos problemas de formação e de acesso aos livros CID-10, a qualidade dos dados 

do SIS-ROH é aceitavelmente boa, com percentagem baixa de causa básica codificada 

como causas mal definidas e com códigos lixo; a plausibilidade entre causa básica e causa 

directa, e entre causa e idade e sexo é bastante alta. Infelizmente, nunca foi avaliada a 

qualidade da certificação confrontando os certificados com a documentação clinica dos 

falecidos. No SIS-ROH, a distribuição dos óbitos por causa é compatível com dados de 

inquéritos e estudos de mortalidade. 
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A tabulação de óbitos e causas de morte registadas no SIS-ROH é feita segundo data de 

óbito, sexo, idade, residência (o nível mais baixo é o distrito), causa básica de óbito (nível 

de 4 dígitos, 3 dígitos, agrupamentos e capítulos CID-10) e outras variáveis relevantes 

para gestão hospitalar (tipo de admissão, departamento/serviço de internamento, etc). 

Os dados do SIS-ROH fornecem informação sobre a mortalidade hospitalar especifica por 

causa. Apesar da importância e utilidade desta informação, o SIS-ROH tem uma 

cobertura demasiado baixa para dar estatísticas representativas da mortalidade na 

população geral. Ademais, sendo o sistema em expansão, os seus dados não podem ser 

utilizados para a análise das tendências de mortalidade, limitando o seu uso a monitorar 

mudanças nas proporções de óbito por causas específicas na subpopulação de pacientes 

internados.  

Em Moçambique a produção de estatísticas relativas à mortalidade materna 

circunscreve-se apenas aos óbitos maternos por causas obstétricas (dados do SIS-ROH). 

Outros dados sobre mortalidade materna (ex. a proporção de partos assistidos 

resultando em óbito) são dados agregados do Programa de Saúde materno-infantil. 

Fora do sistema do SIS-ROH, no Registo Civil, não existem processos para avaliar a 

qualidade da certificação das causas de morte. Não existe uma prática rotineira de 

cálculo de indicadores de mortalidade no Sistema de Estatísticas Vitais. O Sistema não 

tem uma estratégia que oriente a discussão das necessidades de informação com os 

principais utilizadores 
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IX. Recomendações 

 

As recomendações são baseadas nas constatações da avaliação do RCEV reportadas neste 

relatório e enfocadas sobre o registo de óbitos e causas de óbito. Foi feito um exercício de 

categorização das recomendações que podem ser implementadas em curto/medio prazo e 

aquelas que precisam de um prazo mais longo.  

Recomendações para o curto prazo  

1. Estimar o nível de cobertura do registo de óbitos e com base neste programar ações 

para alargar a cobertura. 

2. Garantir o funcionamento pleno dos Postos de Registo Civil existente em Unidades 

Sanitárias e melhorar os mecanismos de comunicação com as Unidades Sanitárias 

para troca de informações sobre óbitos e nascimentos.  

3. Dotar as conservatórias de recursos financeiros adequados, através da retenção local 

de uma percentagem maior da receita provida pelo acto de registo. 

4. Uniformizar os instrumentos para o registo de óbitos e causas de óbito, eliminando 

formulários obsoletos e criando condições para reprodução e disseminação dos 

formulários actualizados e padronizados a nível central ou periférico.  

5. Criar condições nas conservatórias para fortalecer e racionalizar o manuseamento 

manual, armazenamento, organização e consulta dos documentos.  

6. Eliminar a prática de acesso dos cidadãos aos documentos internos de registo nas 

conservatórias e indicar com clareza os aspectos relativos á confidencialidade dos 

dados.  

7. Reforçar nas Unidades Sanitárias a dotação orçamental das unidades orgânicas que 

lidam directamente com a certificação e codificação da morte. 

8. Alargar a competência da certificação de óbito para outros profissionais de saúde 

mas limitando àqueles que possam ter competências para o feito. 

9. Atingir o 100% de cobertura do SIS-ROH a nível hospitalar e garantir o 

funcionamento do sistema em todas as antigas instalações 

10. Definir a unidade orgânica responsável pela entrega do Certificado de óbito emitido 

nos hospitais e centros de saúde ao Registo Civil, os mecanismos e prazos de entrega.   

11. Expandir a recolha de informações sobre óbitos e causas de morte para todas as 

Unidades Sanitárias e definir um fluxo de dados para que as informações de óbitos 

certificados com causa de morte possam ser capturados pelo SIS-ROH (para fins 
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estatísticos) e assegurar a entrega dos certificados emitidos para o Registo Civil 

(exemplo de um possível fluxo de dados em Anexo 14). 

12. No caso dos óbitos que ocorrem em áreas onde a certificação médica (com menção 

da causa de morte) não é possível, estudar estratégias para que cada óbito seja 

declarado e registado através de um AUTO padronizado. Ainda para estes óbitos, 

estudar a possibilidade e os mecanismos para completar a informação sobre a causa 

de morte provável através de introdução da Autópsia Verbal pelo menos para uma 

amostra representativa. As informações sobre causa de óbito provenientes do 

Certificado de óbito e da Autopsia Verbal deveriam ser analisadas separadamente 

mas poderiam ser geridas através da mesma ferramenta (ex. SIS-ROH).  

13. Reforçar a competência do MISAU na produção de estatísticas correntes sobre a 

mortalidade na base da informação recolhida nas Unidades Sanitárias. 

14. Harmonizar, evitar duplicações e integrar iniciativas para produzir estatísticas de 

mortalidade (ex.: integração do SIS-ROH e o sistema de verbetes de óbitos do INE). 

15. Sensibilizar os médicos sobre a importância da certificação de óbitos para a Saúde 

Pública e introduzir a certificação e conceitos gerais sobre a CID no curriculum das 

carreiras médica e de estatísticas de saúde. 

16. Produzir e disseminar manuais para os médicos e outros profissionais de saúde com 

instruções sobre o processo e normas de certificação de óbito. Distribuir 

ubiquitariamente os livros de Certificado de Óbito (Mod SIS-D06) que inclui 

instruções de preenchimento e a lista reduzida nacional por forma a garantir 

melhorias na qualidade da certificação.  

17. Alargar a utilização da CID para mais Unidades Sanitárias através da CID completa ou 

de listas reduzidas. Disponibilizar acesso da CID para os codificadores em vários 

formatos (livros, PesqCID, CID10 Help, mICD, aplicações para telemóveis). Considerar 

as listas padrão reduzidas como uma opção em algumas circunstâncias a definir. 

18. Elaborar planos e mobilizar recursos financeiros para formação periódica a nível 

nacional sobre a certificação de óbitos e a codificação CID-10.  

Recomendações para o longo prazo  

1. Maior comunicação e divulgação sobre as obrigações legais e vantagens sociais do 

registo de forma a sensibilizar o cidadão dos benefícios deste acto, principal fonte 

para impulsionar a implementação do Sistema de Estatísticas Vitais.  

2. Melhorar gradualmente as infraestruturas e a cobertura geográfica das 

conservatórias incluindo a sua expansão para locais mais próximos do cidadão. 

Expandir a instalação de Postos de Registo Civil em mais Unidades Sanitárias 
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3. Alocar recursos humanos adequados e criar mecanismos de elevação contínua das 

suas capacidades e habilidades profissionais. 

4. Nas conservatórias implementar gradualmente sistemas electrónicos de recolha e 

manuseamento electrónico dos registos. 

5. O plano de informatização das informações deve tomar em conta: i) o uso de 

padrões nacionais e possibilidade de interoperabilidade com outros sistemas em uso 

em Moçambique, ii) um plano de gestão e manutenção das infraestruturas e 

equipamentos informáticos 

6. Definir uma estratégia de longo prazo para alargar a cobertura da certificação de 

óbitos, sobretudo para as mortes que ocorrem fora das Unidades Sanitárias. Estudar 

estratégias e mecanismos de recolha de informações de óbitos e causas de morte 

nas áreas onde os funerais são realizados em cemitérios familiares.   

7. No caso dos óbitos que ocorrem em áreas onde a certificação médica não é possível, 

garantir que cada óbito seja declarado e registado através de um AUTO padronizado, 

incluindo a informação sobre a causa de morte provável através de introdução da 

Autópsia Verbal para todos os óbitos ou para uma amostra representativa. 

8. Criar capacidade no INE para a produção de estatísticas de mortalidade com base na 

informação do registo das conservatórias e outras fontes de dados.     

9. Criar um mecanismo para integrar de forma óptima a gestão de dados e a 

elaboração de estatísticas vitais integradas entre o SNS, o Registo Civil e o INE. 

10. Definir processos que permitam avaliar a qualidade da codificação da causa de 

morte.  

11. Definir uma estratégia que oriente a discussão das necessidades de informação com 

os principais utilizadores e definir um plano  
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Anexo 1 – Framework do Manual “Improving the quality and use of birth, 

death and cause-of-death information: guidance for a standards-based 

review of country practices”- (WHO, 2010) 
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Anexo 2 – Lista de documentos consultados 

 

N.B.: Os documentos listados são todos disponíveis como anexos ao em forma de ficheiros 

Pdf cuja com numeração é indicada em parêntese na lista abaixo.  

 

1. Cláudio Muniz Machado Cavalcanti. Relatório da avaliação do Sistema do Registo 
Civil e Estatísticas Vitais. Agosto 2013 – Janeiro 2014 (Anexo 3) 

2. Relatório da avaliação do Sistema do Registo Civil e Estatísticas Vitais – Maputo 
Cidade e Província de Inhambane, Agosto‐Setembro de 2013. (Anexo 4) 

3. Relatório da avaliação do Sistema do Registo Civil e Estatísticas Vitais – Província da 
Zambézia, Agosto‐Setembro de 2013. (Anexo 5) 

4. Relatório da avaliação do Sistema do Registo Civil e Estatísticas Vitais – Província de 
Nampula, Agosto‐Setembro de 2013. (Anexo 6) 

5. MOASIS. Relatório sobre o processo do Assessment do Sistema de Registo Civil e 
Estatísticas Vitais. (Anexo 7) 

6. MISAU/DNPC/DIS 2010. Manual do Sistema de Informação Nacional de Mortalidade. 
(Anexo 8) 

7. Fichas de avaliação (APAI‐CRVS) de causas de mortalidade e legislação, Agosto‐
Setembro de 2013. (Anexo 9) 

8. Esperança Nhangumbe, P. Relatório – Apoio ao Processo de Avaliação do Registo 
Civil e Estatísticas Vitais em Moçambique. (Anexo 10) 

9. UTREL 2005. Código do Registo Civil (Anotado). (Anexo 11) 
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Anexo 12 – Certificado de Óbito. Mod. SIS-D06 

 

 

4

5

1 Província de 6

2 Distrito de

3 Localidade de

7 Tipo de Óbito 8 9 Nacionalidade 10

Fetal Não fetal

11 Nome completo do falecido 12

13 Nome do Pai 14

15 Data de Nascimento Idade Sexo Raça/cor

1 Masculino 2 Feminino 3 Indeterminado 1 Negra 2 Branca 3 Mestiça 4 Outra

meses horas

19 Estado Civil 20 Escolaridade (nível de estudos concluidos) 21 Ocupação habitual ou ramo de actividade

1 Solteiro/a 2 Casado/a 3 1 Nenhuma 2 EP1 3 EP2 4 Nível Básico

4 Divorciado/separado/a 9 Ignorado 5 Nível Médio 6 Superior 9 Ignorado

22 Cidade 25 Distrito

26 Quarteirão Célula Nº da casa/CEP

31 Local de ocorrência do Óbito

1 U.S. do SNS 2 US privada 3 Domicílio 4 Via pública 5 Local de trabalho 6 Outros

32 33 34 35

36 Tipo de admissão 38 Data de Óbito ou aparecimento do cadáver

IV
: 1 Directa da US 2 Transferido de outra US

39 40 41 Província 42 Distrito/Cidade

INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE

43 Idade Escolaridade (nível de estudos concluídos) Ocupação habitual ou ramo de actividade 46 Número de filhos tidos

1 Nenhuma 2 EP1 3 EP2 4 Nível Básico

5 Nível Médio 6 Superior 9 Ignorado

47 48 Morte do feto/bebé em relação ao parto

1 Única 2 Dupla 1 Antes 2 Durante
1 22-28 2 29-37 3 > 37   1 Vaginal 2 Cesariana 9 Ignorado

3 Tripla e + 9 Ignorada Gramas 3 Depois 9 Ignorado

ÓBITOS EM MULHERES

52 A morte ocorreu durante a gravidez, parto ou aborto? 53 A morte ocorreu após o parto?

1 Sim 2 Não 9 Ignorada 1 Sim, até 42 dias após o parto 2 Sim entre 43 dias a 1 ano após o parto 3 Não 9 Ignorado

54

1 Anatomopatológica 2 Médico Legal 3 Sem Autópsia

55

Horas/Min

Qualquer doença ou lesão que, a juízo médico levou directamente a morte do paciente. Em certas circunstancias a causa básica pode coincidir com a causa directa.

56 57 O médico que assina atendeu ao falecido?

1 Sim 2 Não

58 59 60 Assinatura

PROVÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS DE MORTE NÃO NATURAL (Informações de carácter estritamente epidemiológico) 

61 62 Acidente de trabalho Fonte de informação

1 Acidente 2 Suicídio 3 Homicídio 4 Por investigar 1 Sim 2 Não 9 Ignorado 1 Auto de ocorrência 2 Unidade Sanitária

3 Família 4 Outra 9 Ignorada

Nome da Unidade Sanitária

Código da US:

ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA

Tipo 63

30Rua/Av.

País

Tipo de parto

Mês

M
é

d
ic

o

Nome do Médico

C
a

u
s

a
s

 

e
x

te
rn

a
s

CAUSAS DA MORTE

Contacto do sector de trabalho

c

Causa directa                                         a

Doença, lesão, ou complicação que ocorreu em algum momento entre a causa básica e a causa directa da morte.

Anos

Mod.SIS-D06

NID

ano

IX

VI

M
u

lh
e

re
s

 DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR

VII

C
o

n
d

iç
õ

e
s

  
e

 c
a

u
s

a
s

 d
e

 ó
b

it
o

VIII

CERTIFICADO 

DE ÓBITO

Anos completos dias

I

E
n

ti
d

a
d

e
 e

m
is

s
o

ra
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Menores de 1 ano

Nome da Mãe

18

minutos

COD: Prov/ Nº sequenciado para cada província

V

III

R
e

s
id

ê
n

c
ia

 

H
a

b
it

u
a

l

Bairro

dia mês

II

Id
e

n
ti

fi
c

a
ç

ã
o

 d
o

 f
a

le
c

id
o

Duração da gestação (em semanas)

Dia Ano

L
o

c
a

l 
d

e
 o

c
o

rr
ê

n
c

ia
 d

e
 ó

b
it

o

Código da US NID

Data de internamento

Hora

Anos

44

F
e

ta
l 
o

u
 m

e
n

o
r 

q
u

e
 1

 a
n

o

Endereço da ocorrência, se fora da US do SNS ou domicílio (Rua/Av/praça)

Naturalidade

Apelido do falecido

2423 Província

(se reformado, colocar a ocupação habitual anterior)

Meses

Nascidos vivos

CÓDIGO

Hora

51

Dias

Tempo aproximado entre o início da 

doença e a morte

1716

27 28

45

37

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PARA ÓBITOS FETAIS E DE MENORES DE 1 ANO

País

ServiçoDepartamento

Tipo de gravidez

Autópsia

Ano

Nascidos Mortos

49 50
Peso do feto/bebé ao nascer

Bairro

(se reformado, colocar a ocupação habitual anterior) Código do  INE

Viúvo/a

29

Data de certificação

Código do INE

Dia Mês

Doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram directamente à morte, ou as circunstâncias de acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Não 

devem ser incluidos sintomas e causas terminais, como insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória

Causa básica

Causa intermédia b
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Anexo 13 – Resultado do estudo da qualidade dos dados registados nos certificados de 

óbito 
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Anexo 14 – Possível fluxo de dados para que as as informações dos 

Certificado de Óbito emitidos sejam digitalizadas através do SIS-ROH por fins 

estatísticos 

 

 


