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SIS-ROH - Sistema de Registo de Óbitos Hospitalares 
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1. Introdução  

Em 2008 o Ministério da Saúde (MISAU) através do Departamento de Informação para a Saúde (DIS) 

da Direcção de Planificação e Cooperação (DPC) e o MOASIS (Mozambican Open Architectures, 

Standards and Information Systems)1 embarcaram numa parceria visando o desenvolvimento de 

iniciativas e sistemas que facilitem o processo de gestão no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

contribuam para o sucesso das políticas nacionais de saúde. Um dos sistemas desenvolvidos no âmbito 

desta parceria é o “Sistema de Registo de Óbitos Hospitalares” (SIS-ROH) - um sistema de recolha de 

dados e um aplicativo informático desenvolvido pelo MOASIS para apoiar o MISAU na obtenção e 

tratamento de informação relevante para o conhecimento das causas de morte das unidades 

sanitárias (US) do SNS de nível II, III e IV (Hospitais). O SIS-ROH é a evolução de um projecto piloto de 

introdução da codificação CID-10 para as causas de morte implementado em 2006 no Hospital Geral 

de Mavalane, posteriormente melhorado, informatizado e expandido ao Hospital Central de Maputo 

no ano de 2007.  

Com início em 2008 o SIS-ROH foi desenvolvido como sistema mais abrangente que permite o registo 

electrónico individual de cada óbito ocorrido dentro dos Hospitais do SNS, fazendo uso da codificação 

internacional CID-10, e recolhe variáveis mínimas para a realização de estatísticas de saúde 

nomeadamente as relacionadas com as causas de morte, importante suporte para melhorar a 

qualidade da atenção hospitalar e ajuste das políticas de saúde pública a nível nacional e regional. 

O sistema teve uma rápida aceitação pelos utilizadores, tendo sido adoptado a nível nacional e 

apresentado em vários fóruns internacionais como exemplo de boas práticas. Em 2012 foi publicada 

a primeira análise dos dados do SIS-ROH cobrindo três anos: “Análise da Mortalidade Nacional Intra-

Hospitalar, Moçambique. Sistema de Informação de Saúde-Registo de Óbitos Hospitalares (SIS-

ROH). 2009-2011”. 

Até 2012 o SIS-ROH registava somente os óbitos que aconteciam nos hospitais, de entre os pacientes 

internados; todavia, o SIS-ROH está sendo modificado para se tornar gradualmente num sistema de 

registo de toda a mortalidade nacional. De facto, a fonte de dados para o SIS-ROH é o novo Certificado 

de Óbitos (CO) (Mod. SIS-D06), - documento oficial a ser preenchido para todos os óbitos, intra e extra-

hospitalares. Com efeito, em 2012 o SIS-ROH foi melhorado para permitir também o registo de óbitos 

extra-hospitalares. Numa primeira fase, o registo destes óbitos foi limitado aos óbitos com um CO 

preenchido pelos Serviços de Medicina Legal ou Anatomia Patológica. A implementação desta nova 

função e fluxo de dados foi feita inicialmente no Hospital Central de Maputo e, após resultados 

satisfatórios, a expansão está sendo feita a nível nacional.  

Graças à sua simplicidade e à necessidade de poucos recursos para funcionar, em 2013 o SIS-ROH 

começou a ser implementado também em Centros de Saúde (nível I dos cuidados de saúde), 

fornecendo dados de mortalidade de um grupo alvo potencialmente diferente do anterior reforçando 

e ampliando a utilidade dos achados para uso em saúde pública. 

                                                           
1 MOASIS é uma organização moçambicana sem fins lucrativos ligada à investigação e prestação de serviços, filiada à 

Universidade ‘Eduardo Mondlane’ (UEM) e integrante duma rede que persegue o objectivo de fortalecer as capacidades 
africanas na área de e-Health envolvendo os sectores público, privado e de investigação. 
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No presente relatório será apresentada uma actualização da análise da mortalidade intra-hospitalar 

publicada em 2012 bem como a análise dos primeiros dados de óbitos extra-hospitalares introduzidos 

no SIS-ROH (dados do Hospital Central de Maputo relativos aos anos 2010-2013).  

 

2. Objectivos da análise 

 

A análise que a seguir se apresenta tem como objectivos essenciais: 

 Apresentar os principais resultados de nível nacional, em todos os hospitais, para 2013; 

 Apresentar a evolução de alguns indicadores nacionais no tempo; 

 Apresentar a evolução de alguns indicadores no tempo para o Hospital Central de Maputo; 

 Apresentar as características dos óbitos extra-hospitalares registados no Hospital Central de 

Maputo; 

 Avaliar a qualidade e cobertura dos dados do SIS-ROH. 

 

 

3. Metodologia utilizada para apuramento dos dados 

 

Foi feita uma análise descritiva das bases de dados dos óbitos dos anos 2009-2013 fornecidas pelos 

hospitais e centros de saúde do país onde o SIS-ROH foi instalado e está sendo usado: as bases de 

dados incluídas nesta análise são as disponíveis até Fevereiro de 2014 (data de início da análise). 

Para a apresentação dos dados nacionais do ano 2013 foram utilizados os dados de todos os hospitais 

cuja base de dados estava disponível. Os óbitos extra-hospitalares foram excluídos porque estes 

óbitos podem ter um perfil diferente devido ao mecanismo de certificação; estes são descritos numa 

secção específica. 

Para a apresentação da evolução de alguns indicadores nacionais no tempo foram utilizados os dados 

dos anos 2011, 2012 e 2013 exclusivamente dos hospitais cuja base de dados estava disponível para 

todo o período (HCB, HCN, HCM, HGJM, HPC, HPI, HPL, HPP, HPQ, HPX). Os dados do ano 2010 foram 

excluídos porque para este ano a maioria dos hospitais têm uma base de dados cobrindo um período 

inferior a 12 meses, isto devido à estratégia então adoptada pelo MISAU de fazer a expansão gradual 

do SIS-ROH no País ao longo do ano 2010. 

Alguns indicadores seleccionados foram analisados estratificados por hospital para permitir uma 

comparação entre as unidades sanitárias. Todavia, a estratificação por hospital como proxy para uma 

comparação entre províncias2 não foi utilizada, sendo a província de residência dos falecidos utilizada 

para a comparação geográfica.  

                                                           
2 Utilizado na “Análise da Mortalidade Nacional Intra-Hospitalar, Moçambique. Sistema de Informação de Saúde-Registo de 
Óbitos Hospitalares (SIS-ROH). 2009-2011”. 
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Para o Hospital Central de Maputo (o maior hospital do país), foram analisados os dados dos anos 

2009-2013 permitindo assim a análise da tendência de alguns indicadores neste quinquénio. Os dados 

do censo diário hospitalar (contagem, a cada 24 horas, do número de camas ocupadas) foram 

utilizados para: 

1) calcular a taxa de mortalidade intra-hospitalar (geral e por departamento); 

2) confrontar o número de óbitos registados através do censo diário e pelo SIS-ROH e obter uma 

avaliação da cobertura do SIS-ROH no HCM. 

Em linha com as recomendações internacionais, nas análises sobre causa básica de óbito foram 

retirados os óbitos impropriamente classificados utilizando os capítulos “XVIII. Sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outras partes” e “XXI. 

Factores que influenciam o estado de saúde e o contacto com os serviços de saúde”: de facto, o capítulo 

XVIII tem pouca utilidade para a saúde pública e o capítulo XXI não pode, segundo a OMS, ser utilizado 

para a causa básica do óbito. Todavia, estes óbitos são descritos na secção sobre a qualidade dos 

dados, com o objectivo de usar os dados para melhorar a qualidade de dados do SIS-ROH. 

Na análise sobre causa básica de óbito são incluídos os óbitos classificados como devido a “XIX. Lesões, 

envenenamento e algumas outras consequências de causas externas”, mesmo se este capítulo, 

segundo a OMS, não pode ser utilizado para a causa básica do óbito; isso é porque esta informação 

foi achada importante para decisões sobre organização dos cuidados. Na análise das causas básicas 

agregadas por capítulo, as “Causas externas” incluem os óbitos devidos a consequências de causas 

externas (capítulo XIX) e causas externas (capítulo XX). 

Para a análise dos óbitos extra-hospitalares foi utilizada a base de dados do Hospital Central de 

Maputo dos anos 2010-2013. 
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4. Resultados gerais 

 

5.1 Secção I – Análise dos dados nacionais 
 

Até Março de 2014 o SIS-ROH havia sido implementado em 22 dos 53 hospitais do país (42%) e em 6 

Centros de Saúde (CS) com serviços de internamento, sendo implementado no total em 28 locais. Os 

hospitais incluem todos os 3 hospitais centrais, todos os 7 hospitais provinciais, 4 dos 6 hospitais 

gerais, 3 dos 27 hospitais rurais então existentes, 5 dos hospitais distritais e nenhum dos hospitais 

especializados.  

Os dados incluídos na presente análise são de 17 hospitais (equivalentes a 19% de todos os hospitais 

de Moçambique) e 6 CS, sendo no total mais do 80% de todos os locais de implementação. Pelo menos 

um hospital/centro de saúde por cada província foi incluído.  

A disponibilidade de dados para análise melhorou em comparação com a análise dos dados dos anos 

anteriores. Os hospitais que não estão incluídos no presente relatório são o Hospital Geral de 

Chamanculo (Cidade de Maputo), os hospitais distritais de Marrupa (Niassa) e Caia (Sofala), os 

hospitais rurais de Monapo (Nampula), Nhamatanda (Sofala) e Ulonguè (Tete); as bases de dados não 

estavam disponíveis devido a problemas no envio atempado de dados por: 

(i) problemas técnicos no envio através de internet, e  

(ii) problemas de entrega dos dados em suporte CD ou ´memorystick´ por insegurança nas 

viagens (Província de Sofala). 

A tabela 1 mostra o número de óbitos registados no SIS-ROH por hospital e por ano disponíveis para 

a presente análise.  

Tabela 1 - Número de óbitos registados no SIS-ROH, por hospital e por ano  

Hospital ou  
Centro de saúde (CS) 

Província 
Ano 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 

Intra-hospitalares 

Central de Beira (HCB) Sofala   1480 1911 3060 3251 9702 

Central de Maputo (HCM) Maputo Cidade 5259 4970 5279 5203 5270 25981 

Central de Nampula (HCN) Nampula   72 945 4719 10957 16693 

Provincial de Chimoio (HPC) Manica     616 1442 2024 4082 

Provincial de Inhambane (HPI) Inhambane   313 453 472 416 1654 

Provincial de Lichinga (HPL) Niassa   522 838 2552 1086 4998 

Provincial de Pemba (HPP) Cabo Delgado   242 268 308 325 1143 

Provincial de Quelimane 
(HPQ) 

Zambézia   1270 1413 1499 1404 5586 

Provincial de Tete (HPT) Tete       1241 1214 2455 

Provincial de Xai-Xai (HPX) Gaza   126 683 698 690 2197 

Geral de José Macamo 
(HGJM) 

Maputo Cidade     2657 2972 2625 8254 

Geral de Mavalane (HGM) Maputo Cidade       628 818 1446 

Geral de Machava (HGMac) Maputo Província         840 840 

Rural de Chókwè (HRCh) Gaza         28 28 
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Hospital ou  
Centro de saúde (CS) 

Província 
Ano 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 

Rural de Cuamba (HRCu) Niassa         260 260 

Rural de Manjacaze (HRM) Gaza         4 4 

Distrital de Nacala (HDN) Nampula         10 10 

CS de Chicualacuala (CS Ch) Gaza         13 13 

CS de Guijá (CS Gui) Gaza         11 11 

CS de Mabalane (CS Mab) Gaza         3 3 

CS de Macia (CS Macia) Gaza         19 19 

CS de Massangena (CS Massa) Gaza         7 7 

CS de Massingir (CS Massi) Gaza         11 11 

Total óbitos intra-hospitalares 5259 8995 15063 24794 31286 85397 

Extra-hospitalares 

Central de Maputo (HCM) Maputo Cidade  799 1018 1120 1114 4051 

Provincial de Inhambane (HPI) Inhambane     1 1 

CS de Macia (CS Macia) Gaza     4 4 

Total óbitos extra-hospitalares  799 1018 1120 1119 4056 

Total geral  5259 9794 16081 25914 32405 89453 

 

5.1.1 Resultados gerais, 2013 

Dos 32.405 óbitos registados em 2013, 31.287 são óbitos intra-hospitalares: a análise a seguir refere-

se somente a este subgrupo.  

Os óbitos com informação sobre o sexo são 99.1%. O ratio de óbitos entre homens e mulheres é 1.3 

em geral, com uma variação (range) entre 1.1 na Província de Sofala e 2.5 em Cabo Delgado, 

mostrando uma prevalência de óbitos registados no sexo masculino (fig.1). O ratio homens/mulheres 

é 1.3 em todos os níveis hospitalares, com excepção dos hospitais gerais (1.2) e dos centros de saúde 

(2.4).  

Figura 1 – Distribuição dos óbitos registados no SIS-ROH, por província de residência e sexo, 2013 
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A idade média de óbito é 25 anos, com uma variação entre 17.7 e 36.2 entre as várias províncias. Para 

a maioria das províncias a idade média não difere muito da idade mediana, com excepção das 

províncias de Nampula e Manica, sugerindo que a distribuição da idade dos óbitos é normal 

(gaussiana) (tab.2). Mas, de facto, a distribuição por idade em todas as províncias mostra dois picos, 

nas crianças e nos jovens-adultos, como discutido no parágrafo a seguir (tabela 3, figura 3).  

Tabela 2 – Idade média e idade mediana de óbito por província de residência, 2013 

Província de residência Idade Média Idade Mediana 

Cabo Delgado 36.2 37.0 

Cidade de Maputo 32.7 33.5 

Gaza 34.4 33.4 

Inhambane 36.2 34.6 

Manica 22.7 20.4 

Maputo 27.4 29.5 

Nampula 17.7 3.0 

Niassa 24.6 21.7 

Sofala 25.9 27.8 

Tete 25.2 25.9 

Zambézia 33.0 32.6 

Total 25.0 25.1 
 

A distribuição por idade dos óbitos mostra uma mortalidade intra-hospitalar elevada nas crianças com 

menos de um ano (31%); a seguir as faixas de idade com mais mortalidade são as dos jovens adultos 

de 25-34 anos (16%) e de 35-44 anos (12%). No âmbito da mortalidade infantil, a mortalidade neonatal 

precoce (0-7 dias de idade) é a mais importante representando 19% de todas as mortes intra-

hospitalares. (Fig.2).  

Figura 2 – Distribuição dos óbitos registados no SIS-ROH, por faixa etária, 2013 
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Na maioria das províncias a distribuição por idade é parecida à tendência nacional, mas mostra 

diferenças significativas em alguns casos (tab.3). Nas Províncias de Cabo Delgado, Gaza, Inhambane e 

Zambézia a proporção de óbitos infantis (<1 ano de idade) é significativamente mais baixa do que a 

média nacional, entre 8% em Cabo Delgado e 14% em Inhambane (as baixas proporções dependem 

principalmente de uma baixa proporção de óbitos neonatais precoces), e a proporção de óbitos em 

faixas etárias acima de 25 anos é superior, mesmo se de maneira diferente: em Cabo Delgado 28% de 

óbitos intra-hospitalares aconteceram entre 45-64 anos; em Gaza 25% de óbitos foram registados na 

faixa de 25-34 anos; em Inhambane 26% dos óbitos foram registados na faixa em maiores de 55 anos; 

na Zambézia mais de 50% dos óbitos foram registados entre os 25 e 54 anos (23% entre 25-34 anos). 

Na Província de Nampula, ao contrário, a diferença com a média nacional evidencia uma maior 

proporção de óbitos infantis (39%; 10% sendo da faixa de idade pós-neonatal – 29 dias-12 meses) e 

de óbitos em crianças de 1-4 anos (13%); somente 20% dos óbitos foram registados entre 25 e 44 

anos. Em Niassa a única diferença significativa em comparação com a média nacional é uma maior 

proporção de óbitos em crianças de 1-4 anos (12%) (fig.3). 

 

Tabela 3 – Número de óbitos registados no SIS-ROH, por faixa etária e província de residência, 

2013 

Província 
Faixa etária 

<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total 

Cabo Delgado 32 30 30 38 66 55 55 55 45 406 

Cidade de Maputo 1021 190 114 258 894 762 519 398 515 4671 

Gaza 101 52 36 55 219 138 116 69 80 866 

Inhambane 76 24 31 44 104 80 52 58 83 552 

Manica 752 153 58 180 324 199 167 121 118 2072 

Maputo 1501 188 119 233 815 696 471 342 357 4722 

Nampula 4225 1431 628 746 1190 921 690 454 435 10720 

Niassa 362 169 87 123 191 132 117 103 95 1379 

Sofala 944 127 70 205 543 444 277 168 181 2959 

Tete 313 124 74 94 215 170 91 85 77 1243 

Zambézia 225 90 62 160 388 288 215 131 137 1696 

Total 9552 2578 1309 2136 4949 3885 2770 1984 2123 31286 

 

Figura 3 – Percentagem de óbitos registados no SIS-ROH, por faixa etária e província de residência, 

2013 
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A distribuição por sexo mostra que os óbitos intra-hospitalares são consistentemente maiores no sexo 

masculino, de 2009 a 2013 (fig.4), em todas as faixas etárias com excepção da faixa 15-24 anos como 

mostrado na tabela 4 para o 2013. O número maior de óbitos de sexo masculino pode depender do 

acesso aos cuidados hospitalares mais fácil para os homens que para as mulheres, mas poderia 

também indicar que os homens chegam aos cuidados hospitalares quando o estado de saúde está 

mais deteriorado. Lamentavelmente não estão disponíveis dados de internamento por sexo para 

poder calcular a mortalidade intra-hospitalar específica por sexo. 

Figura 4 – Distribuição dos óbitos por sexo e ano, 2009-2013 

 
 

Tabela 4 – Distribuição dos óbitos por sexo e faixa etária, número e proporção sexo 

masculino/feminino, 2013  

Faixa etária Masculino Feminino Proporção M/F 
<1 5098 4189 1.2 

1-4 1344 1227 1.1 

5-14 724 585 1.2 

15-24 973 1161 0.8 

25-34 2768 2179 1.3 

35-44 2385 1496 1.6 

45-54 1782 986 1.8 

55-64 1273 710 1.8 

65+ 1218 902 1.4 

Total 17565 13435 1.3 
 

A distribuição dos óbitos por província de residência mostra que quase um terço dos óbitos é residente 

na Cidade de Maputo e na Província de Maputo (16% por ambas) e um terço na Província de Nampula 

(33%). As discrepâncias entre distribuição dos óbitos e da população por província, sugere que nas 

províncias com maior número de distritos urbanos é mais frequente que os óbitos aconteçam e/ou 

são registado em âmbito hospitalar (tab.5).  
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Tabela 5 – Distribuição dos óbitos por província de residência (2013) (a tabela inclui também 
óbitos extra-hospitalares) 
 

Província de residência Numero % 

Cabo Delgado 408 1% 

Cidade de Maputo 5239 16% 

Gaza 887 3% 

Inhambane 559 2% 

Manica 2073 6% 

Província de Maputo 5237 16% 

Nampula 10721 33% 

Niassa 1379 4% 

Sofala 2960 9% 

Tete 1246 4% 

Zambézia 1696 5% 

Total 32405 -  

 
 

Não foi registado nenhum óbito de indivíduos residentes fora de Moçambique. Em termos de 

naturalidade, a proporção de óbitos de estrangeiros é muito baixa sendo somente 0.3%. Uma 

esmagadora maioria (99.4%) dos óbitos ocorreram em indivíduos de raça negra.  

Observando a correspondência entre província de residência e província de óbito (isto é: a província 

onde se encontra o hospital onde o óbito foi certificado), nota-se que houve um fluxo limitado entre 

províncias de pacientes que morreram. Em geral os pacientes morreram na sua província de 

residência, com excepção de Maputo Cidade e Maputo Província (fig.5). A Província de Maputo Cidade 

têm uma alta proporção de óbitos não residentes (47%), dos quais todavia 96% são residentes na 

contígua Província de Maputo, sugerindo que as duas províncias funcionam como um território único 

onde os hospitais da capital nacional servem as duas províncias. No total, 90% dos falecidos residentes 

em Maputo Província morreram em Maputo Cidade, principalmente no HCM (47%) e HGJM (42%). 

71% dos falecidos residentes em Maputo Cidade foram registados no HCM.  

Uma proporção relevante dos residentes em Zambézia (18%) morreu em Nampula ou Sofala; 22% dos 

residentes em Cabo Delgado morreram em Nampula. Isso pode sugerir uma fraqueza dos cuidados 

hospitalares nestas duas províncias, causando que os pacientes procurem cuidados em outros lugares. 

Reconhece-se porém que as províncias “receptoras” não as que posssuem Hospitais Centrais – o que 

pode servir de justificação plausível. 
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Figura 5 – Discrepância entre os óbitos totais registados nos hospitais de cada província e os óbitos 
por província de residência dos falecidos, 2013 
 
 

 

 

Globalmente, os tipos de admissão mais frequentes para os doentes que morrem durante o 

internamento são “admissão urgente dum serviço de urgência” (44%) e “transferência doutra unidade 

sanitária” (em total 16%; somente para uma pequena percentagem é especificado se a transferência 

foi em modalidade urgente ou normal); a informação não é disponível em 16% dos óbitos (fig.6). 

 

Figura 6 – Distribuição dos óbitos por tipo de admissão, 2013 
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Na maioria dos hospitais de nível IV (hospitais centrais) e III (hospitais provinciais) o tipo de admissão 

“urgente dum serviço de urgência” é o mais frequente, com excepção do Hospital Central de Maputo 

onde as transferências doutras unidades sanitárias são mais frequentes, e dos hospitais de Inhambane 

e Pemba onde os nascimentos e consultas externas são as mais frequentes.  

 

Esta diferença poderia depender duma real diferença de organização e gestão dos hospitais, sendo o 

quadro parecido ao dos anos 2010-2011. Nos hospitais de nível II (hospitais gerais, distritais e rurais), 

o tipo de admissão mais frequente é “Nascimentos e consultas externas” com a excepção do Hospital 

Geral da Machava (Província de Maputo) que tem a quase totalidade de admissão por transferência 

sendo um hospital de referência para casos de tuberculose. Também nos centros de saúde o tipo de 

admissão é principalmente “Nascimentos e consultas externas”, mas neste grupo as diferenças entre 

centros são difíceis de analisar devido aos números muito pequenos (fig.7).  

Figura 7 – Distribuição do número de óbitos por hospital e por tipo de admissão (agrupamento em 

3 grupos), 2013 

 
 

A comparação entre tipo de hospital mostra um padrão de distribuição do tipo de admissão diferente 

entre os vários níveis de assistência hospitalar (fig.8). Em comparação com o que foi observado em 

2010-2011, o perfil dos hospitais centrais é mais próximo à função que deveriam exercer, tendo 

aumentado a proporção de transferências doutra unidade de saúde para cuidados especializados. Nos 

hospitais provinciais, - o segundo nível mais alto de referência hospitalar, - a percentagem de 

admissões em urgência de pacientes que faleceram é muito alta e isso sugere que os hospitais deste 

nível servem como única unidade de saúde para cuidar de pacientes graves; os outros serviços do 

território poderiam ser potenciados para não sobrecarregar estas estruturas, limitando a capacidade 

de oferecer cuidados mais especializados.  
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Mesmo se o perfil dos hospitais rurais e distritais não difere do perfil esperado, este perfil mostra uma 

capacidade muito limitada de lidar com as urgências, o que poderia ser uma área a ser potenciada no 

futuro.  

Figura 8 – Distribuição em percentagem dos óbitos por tipo de hospital (hospitais centrais – HC, 

provinciais – HP, hospitais gerais – HG, hospitais distritais e rurais – HR/HD, centros de saúde - CS) 

e por tipo de admissão (agrupamento em 3 grupos), 2013 

 

 

No ano de 2013, com exclusão do mês de dezembro, a distribuição de óbitos por mês mostra uma 

média mensal de 2.693 óbitos (intervalo: 2.368-3.012 óbitos) (fig.9). Em dezembro há uma diminuição 

importante dos óbitos registados, até 1.660, mas este achado parece ser um artefacto ligado à 

disponibilização das bases de dados no início do ano 2014 quando a digitalização dos dados de 

dezembro 2013 ainda não estava completada. De facto, analisando as curvas por cada hospital, nota-

se que esta caída de óbitos registados em dezembro observa-se em quase todos os hospitais, 

principalmente nos Hospitais Centrais da Beira e de Nampula e nos hospitais gerais (principalmente o 

Hospital Geral José Macamo), que contribuem de forma importante para o total de óbitos registados. 

(fig.10). Os picos epidémicos de algumas doenças em fevereiro-março (fig.11) e alguns eventos 

externos como a greve dos médicos em maio-junho poderiam ter influenciado as derivações dos 

óbitos registados mensalmente da média anual; todavia a forma da curva epidemiológica nacional 

parece muito influenciada pelos óbitos registados no Hospital Central de Nampula que poderia ter 

alguns problemas de qualidade em termos de regularidade de digitação dos dados no SIS-ROH (ver 

secção sobre qualidade dos dados neste relatório).  

Figura 9 – Distribuição de todos os óbitos por mês, ano-2013 
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Figura 10 – Distribuição dos óbitos por mês e hospital (excepto os hospitais centrais, os hospitais 

são agrupados por nível), ano-2013 

 

Figura 11 – Distribuição dos óbitos por mês e algumas doenças susceptíveis de sazonalidade, ano-

2013 

 
 

A distribuição dos óbitos intra-hospitalares por departamento de internamento mostra que a maioria 

dos óbitos aconteceu nos departamentos de medicina (39%), pediatria (29%) e Cuidados Intensivos 

(fig.12). Na medicina, 95% dos óbitos foram registados nos serviços de medicina geral. Em Pediatria 

37% dos óbitos foram registados no serviço de Internamento de curta duração/Berçário, 35% na 

Urgência pediátrica, 12% em Doenças gerais, 12% em Neonatologia e 3% em Malnutrição. Em 

Cuidados Intensivos 35% dos óbitos foram internados na Reanimação, 22% no serviço de Cuidados 

Intensivos e 18% no Banco de Socorros. Todavia, neste departamento a padronização da subdivisão 
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de internamento e não está claro se os óbitos deste serviço são pacientes falecidos antes ou depois 

de terem recebido cuidados hospitalares. É para salientar o facto de que 72% dos óbitos registados 

no departamento de Ginecologia/Obstetrícia são bebés menores de 7 dias de idade que teriam sido 

melhor atribuídas ao serviço de Internamento de curta duração/Berçário do departamento de 

pediatria. Esta análise fornece uma indicação do peso de cada departamento/serviço em termos de 

mortalidade e necessidade de fortalecer os cuidados para reduzir os óbitos; todavia este é um quadro 

muito parcial porque não pode ser confrontado com a distribuição dos internamentos. De facto, com 

excepção do Hospital Central de Maputo - cuja análise é mostrada a seguir, - não foi possível obter os 

dados de internamentos e então foi impossível calcular a taxa de mortalidade específica por 

departamento/serviço.  

Figura 12 – Distribuição dos óbitos intra-hospitalares por departamento de internamento, ano-

2013 

 

No total, 55% dos óbitos aconteceram nas primeiras 48 horas de internamento, com uma variação 

entre um mínimo de 23% no Hospital Geral da Machava (Província de Maputo) e um máximo de 66% 

no Hospital Central de Nampula (Província de Nampula). A variabilidade entre níveis de atendimento 

é pouca: a proporção de óbitos nas primeiras 48 horas oscila entre 47% nos centros de saúde e 56% 

nos hospitais centrais.  

Como esperado, a mortalidade nas primeiras 48 horas é maior no Departamento de Cuidados 

Intensivos (72% do total); mais da metade dos óbitos, 59%, acontece nas primeiras 48 horas também 
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Internamento de curta duração/Berçário (64%) e Urgências de pediatria (63%). As estatísticas do 

Departamento de Ginecologia/Obstetrícia são alteradas pelo facto de as crianças de <7 dias de idade 

terem sido registadas neste departamento ao invés do departamento de Pediatria; excluindo estes 

óbitos neonatais, 58% dos óbitos de Ginecologia/Obstetrícia aconteceram nas primeiras 48 horas (fig. 
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Dos óbitos das primeiras 48 horas de internamento 49% foi internado com tipo de admissão Urgente 

dum serviço de urgência, 18% com tipo Transferência doutra US, 19% com tipo Consultas externas e 

14% com tipo Nascimento na US. 

Figura 13 – Distribuição dos óbitos hospitalares por intervalo entre o internamento e o óbito (menor 

de 48 horas ou igual/maior de 48 horas) e por departamento de internamento, ano-2013 

 

Na maioria das faixas etárias, cerca de metade dos óbitos acontecem nas primeiras 48 horas de 

internamento. São uma excepção os óbitos de crianças de 0-7 dias e de 1-4 anos de idade que 

acontecem nas primeiras 48 horas respectivamente em 80% e 60% dos casos; as crianças de 8-28 dias 

de idade morrem principalmente depois de 48 horas de internamento (64%) (fig.14).  

Figura 14 – Distribuição dos óbitos por faixa etária e intervalo de tempo entre internamento e 

óbito, 2013 
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5.1.1.1 Causas básicas 

A análise das causas básicas de óbito, agrupadas na base dos capítulos CID-10, mostra que mais do 

que um terço dos óbitos é devido a doenças infecciosas e parasitárias e quase um quinto é devido a 

afecções originadas no período perinatal; 38% dos óbitos é devida a todas as outras causas, entre as 

quais as principais são as doenças do aparelho respiratório, do aparelho circulatório e causas externas 

(tab.6).  

N.B. Como referido na metodologia, todas as análises sobre as causas básicas estão baseadas nos 

óbitos com causa bem definida que são 29.892, correspondente a 95.5% de todos os óbitos intra-

hospitalares registados em 2013. 

 

Tabela 6 – Distribuição dos óbitos por causa básica de morte (capítulo CID-10), 2013 

Causa básica de óbito (capitulo CID-10) Numero %de causas bem 
definidas 

Doenças infecciosas e parasitárias 12801 42.8% 

Afecções originadas no período perinatal 5789 19.4% 

Doenças do aparelho respiratório 1951 6.5% 

Doenças do aparelho circulatório 1822 6.1% 

Causas externas 1329 4.4% 

Neoplasias 1123 3.8% 

Doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais 1091 3.6% 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns 
transtornos imunitários 975 3.3% 

Doenças do sistema nervoso 771 2.6% 

Gravidez, parto e puerpério 630 2.1% 

Doenças do aparelho digestivo 569 1.9% 

Malformações congénitas e anomalias cromossômicas 469 1.6% 

Doenças do aparelho geniturinário 344 1.2% 

Transtornos mentais 65 0.2% 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 63 0.2% 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 62 0.2% 

Doenças do olho e anexos 29 0.1% 

Doenças do ouvido e da mastóide 9 0.0% 

Total causas bem definidas 29892 100% 

Causas mal definidas 1394 4.5% do total geral 

Total geral 31286  
 

 

A análise das causas básicas de óbito, agrupadas por capítulos CID-10, mostra um padrão parecido na 

maioria das províncias, sendo as doenças infecciosas as mais prevalentes em todas as províncias, com 

um intervalo entre 64% em Gaza e 30% em Nampula (tabelas 7 e 8). As afecções do período perinatal 

são as segundas causas mais frequentes com excepção de Cabo Delgado, Gaza, Inhambane e 

Zambézia, onde as segundas causas mais frequentes são as doenças do aparelho circulatório e as 

causas externas.  
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Algumas províncias têm características salientes que as diferenciam da média nacional: na Província 

de Gaza quase dois terços dos óbitos intra-hospitalares são causados por doenças infecciosas; em 

Cabo Delgado as afecções do período perinatal causam apenas 1.7% dos óbitos e este dado poderia 

depender da baixa cobertura de partos institucionais; em Maputo Cidade e Sofala a proporção de 

óbitos por neoplasias é mais elevada que a média nacional, mas em Sofala isso parece depender de 

problemas de qualidade dos dados; em Inhambane há uma proporção elevada de óbitos devidos a 

causas externas, em Manica as afecções perinatais causam quase um terço de todos os óbitos e 

também os óbitos por doenças do aparelho respiratório são mais elevadas que a média nacional; os 

óbitos por gravidez, parto e puerpério são maiores em Maputo Província e Niassa, mesmo 

representando uma percentagem limitada; Niassa ressalta também para a proporção de óbitos 

devidos a doenças endócrinas e nutricionais. 

Tabela 7 – Número de óbitos por causa básica de morte (capítulo CID-10) e província de residência, 

2013 

Causa básica de óbito 
(capitulo CID-10) 

Cabo 
Delg. 

Maputo 
Cidade  

Gaza Inham. Manica Maputo 
Prov. 

Nampula Niassa Sofala Tete Zamb. 

D.infecciosas 203 2208 554 215 861 2189 3240 517 1254 583 977 
Afecções do período 
perinatal 

7 595 41 19 585 1026 2427 241 565 208 75 

D. do aparelho respiratório 25 216 31 39 192 167 789 122 184 82 104 
D. do aparelho circulatório 38 448 48 47 68 294 469 92 147 59 112 
Causas externas 39 174 40 57 66 139 576 64 27 64 83 
Neoplasias 19 244 36 30 22 138 242 40 288 16 48 
D. endócrinas e nutricionais 11 157 31 15 76 109 415 97 60 74 46 
D. hematológicas e 
imunitárias 

13 52 11 23 29 54 502 36 160 30 65 

D. do sistema nervoso 9 97 20 23 59 62 333 21 90 22 35 
Gravidez, parto e puerpério 1 95 6 5 36 165 211 48 29 13 21 
D. do aparelho digestivo 12 109 12 23 22 67 161 42 38 37 46 
Malformações congênitas e 
anomalias cromossômicas 

4 54 4 9 7 49 302 6 22 4 8 

D. do aparelho geniturinário 7 98 7 10 10 69 91 12 20 7 13 
Transtornos mentais 1 11 3 1  10 16 4 10 4 5 
D. do sistema osteomuscular 1 13 3  1 4 19 3 13 1 5 
D. da pele e do subcutâneo 2 14 3 2 2 7 21 2 2 5 2 
Factores que influenciam o 
estado de saúde 

1 3 1 6  2 11 3 3  1 

D. do olho e anexos    1 1 2 13  10  2 
D. do ouvido e da mastóide  2 1    2 1 1 1 1 
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Tabela 8 – Percentagem de óbitos por causa básica de morte (capítulo CID-10) e província de 

residência, 2013 

 

Causa básica de óbito 
(capitulo CID-10) 

Cabo 
Delg. 

Maputo 
Cidade  

Gaza Inhamb. Manica Maputo Nampula Niassa Sofala Tete Zamb. 

D. infecciosas 50.0 47.3 64.0 38.9 41.6 46.4 30.2 37.5 42.4 46.9 57.6 

Afecções do período 
perinatal 

1.7 12.7 4.7 3.4 28.2 21.7 22.6 17.5 19.1 16.7 4.4 

D. do aparelho respiratório 6.2 4.6 3.6 7.1 9.3 3.5 7.4 8.8 6.2 6.6 6.1 

D. do aparelho circulatório 9.4 9.6 5.5 8.5 3.3 6.2 4.4 6.7 5.0 4.7 6.6 

Causas externas 9.6 3.7 4.6 10.3 3.2 2.9 5.4 4.6 0.9 5.1 4.9 

Neoplasias 4.7 5.2 4.2 5.4 1.1 2.9 2.3 2.9 9.7 1.3 2.8 

D. endócrinas e 
nutricionais 

2.7 3.4 3.6 2.7 3.7 2.3 3.9 7.0 2.0 6.0 2.7 

D. hematológicas e 
imunitárias 

3.2 1.1 1.3 4.2 1.4 1.1 4.7 2.6 5.4 2.4 3.8 

D. do sistema nervoso 2.2 2.1 2.3 4.2 2.8 1.3 3.1 1.5 3.0 1.8 2.1 

Gravidez, parto e 
puerpério 

0.2 2.0 0.7 0.9 1.7 3.5 2.0 3.5 1.0 1.0 1.2 

D. do aparelho digestivo 3.0 2.3 1.4 4.2 1.1 1.4 1.5 3.0 1.3 3.0 2.7 

Malformações congênitas 
e anomalias 
cromossômicas 

1.0 1.2 0.5 1.6 0.3 1.0 2.8 0.4 0.7 0.3 0.5 

D. do aparelho 
geniturinário 

1.7 2.1 0.8 1.8 0.5 1.5 0.8 0.9 0.7 0.6 0.8 

Transtornos mentais 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 

D. do sistema 
osteomuscular 

0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.3 

D. da pele e do subcutâneo 0.5 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 

Fatores que influenciam o 
estado de saúde 

0.2 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 

D. do olho e anexos 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 

D. do ouvido e da 
mastóide 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 

 

 

Comparando os óbitos em hospitais de nível diferente a distribuição por agrupamentos de causas 

(capítulos CID-10) parece ser coerente com o nível de especialização. Os hospitais gerais apresentam 

uma mortalidade de mais de 80% por doenças infecciosas (notavelmente HIV) e doenças perinatais; 

os hospitais centrais registam um número de óbitos considerável também por outras causas (doenças 

do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas, doenças do sistema nervoso) sugerindo que 

estas unidades sanitárias estão a ser utilizadas como hospitais de referência para casos que requerem 

cuidados mais especializados (tab.9). Os hospitais provinciais têm um perfil intermédio. A avaliação 

do perfil dos hospitais rurais, distritais e centros de saúde é afectada pelo número exíguo de óbitos 

registados, todavia pode-se observar o papel importante das causas infecciosas na mortalidade e a 

baixa percentagem de óbitos por causas perinatais possivelmente devido à transferência de casos 

complicados para outros hospitais. As diferenças entre níveis todavia poderiam depender também 

dos diferentes recursos tecnológicos (ex. imagiologia, testes de laboratório, etc.) e capacidade para 

definir a causa básica. 

Nos hospitais centrais, em 6% dos óbitos a causa básica foi determinada através dum exame de 

medicina legal ou anatomia patológica; em todos os outros hospitais apenas 6 óbitos tiveram este tipo 
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de verificação da causa.   Infelizmente, para uma melhor comparação entre níveis hospitalares seria 

necessário analisar os dados de mortalidade em conjunto com dados de morbilidade por causas 

específicas que não são actualmente disponíveis em Moçambique.  

Tabela 9 – Distribuição dos óbitos por causa básica de morte (capítulo CID-10) e por nível de 

assistência hospitalar, em número e percentagem, 2013 

Causas de óbito (Capitulo CID-
10) 

Numero % 

HC HP HG HR/HD CS HC HP HG HR/HD CS 

D. infecciosas 6780 3461 2389 137 34 36.7 49.5 58.3 47.6 54.8 

Afecções do período perinatal 3620 1155 1002 12  19.6 16.5 24.5 4.2 0.0 

D. do aparelho respiratório 1222 512 180 27 9 6.6 7.3 4.4 9.4 14.5 

D. do aparelho circulatório 1285 383 122 26 6 7.0 5.5 3.0 9.0 9.7 

Neoplasias 972 128 16 7  5.3 1.8 0.4 2.4 0.0 

Causas externas 942 343 19 24 1 5.1 4.9 0.5 8.3 1.6 

D. endócrinas e nutricionais 689 315 69 15 3 3.7 4.5 1.7 5.2 4.8 

D. hematológicas e imunitárias 734 146 77 14 4 4.0 2.1 1.9 4.9 6.5 

D. do sistema nervoso 593 153 15 7 3 3.2 2.2 0.4 2.4 4.8 

Gravidez, parto e puerpério 359 119 145 7  1.9 1.7 3.5 2.4 0.0 

D. do aparelho digestivo 384 158 18 8 1 2.1 2.3 0.4 2.8 1.6 

Malformações congênitas e 
anomalias cromossômicas 

431 25 13   2.3 0.4 0.3 0.0 0.0 

D. do aparelho geniturinário 282 46 13 3  1.5 0.7 0.3 1.0 0.0 

Transtornos mentais 39 14 12   0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 

D. do sistema osteomuscular 49 9 4  1 0.3 0.1 0.1 0.0 1.6 

D. da pele e do subcutâneo 44 17 1   0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 

D. do olho e anexos 27 1  1  0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 

D. do ouvido e da mastóide 7 2    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 18459 6987 4096 288 62 - - - - - 

 
 
A seguir, a análise por causa básica de óbito é feita com maior detalhe. A estrutura da classificação 

CID-10 permite ter uma descrição das causas de óbito extremamente detalhada (códigos de 4 dígitos), 

muito detalhada (códigos de 3 dígitos) e por agrupamentos de patologias homogéneos (bloques). 

Apresentamos a análise com estes 3 níveis de detalhe para dar uma ideia mais completa da 

mortalidade intra-hospitalar.  Os agrupamentos (bloques) de códigos CID-10 são um nível intermédio 

entre o agrupamento em capítulos e os códigos de 3 dígitos; mesmo perdendo um nível fino de 

detalhe, mantém-se um nível de especificação suficiente para orientar intervenções de saúde pública 

(tab.10). Sobre 239 agrupamentos que existem no sistema CID-10, 202 são registados na base de 

dados (eliminando as causas mal definidas) e 19 constituem 80% de todas as causas básicas de óbito. 

A análise por bloques permite ver num simples e rápido olhar o enorme impacto da doença por HIV, 

incluindo todas as suas manifestações clínicas, sobre a mortalidade intra-hospitalar: mais do que um 

quarto dos óbitos (28%) são relacionados com HIV/SIDA. Para poder fortalecer os cuidados para os 

doentes com HIV/SIDA é importante tentar melhorar a codificação dos óbitos por HIV reduzindo o uso 

do código genérico B24 e promovendo o uso dos códigos de quatro dígitos das categorias B20-B23; 

mesmo considerando que esta situação tenha melhorado ligeiramente desde 2011, o código B24 foi 

utilizado para 16% dos óbitos e os códigos B20-B23 somente para 12%. 
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Além das observações sobre o HIV/SIDA, esta análise não acrescenta muito à tabela 11, a seguir, por 

categoria de 3 dígitos. Todavia vale a pena comentar que a quase totalidade dos transtornos 

relacionados com a duração da gestação e crescimento fetal, 99% dependem de curta duração e baixo 

peso ao nascer. No bloque “Gripe e pneumonia”, a Pneumonia por microorganismo não especificada 

é 95% do total; entre os diabetes mellitus, 63% é representado por diabetes mellitus não especificado; 

entre as doenças infecciosas intestinais 95% são diarreias de origem infecciosa presumível; estes três 

exemplos indicam que existe uma baixa tendência a efectuar uma diagnose mais cuidadosa em 

algumas patologias. Esta tendência pode depender da limitada capacidade diagnóstica (ex. por falta 

de laboratórios para análises microbiológicas, bioquímicas ou serológicas) ou de um insuficiente 

treinamento dos codificadores que escolhem códigos genéricos ao invés dos mais específicos.  

Somente 1% das doenças causadas por agentes protozoários não é ligado a plasmodia, dos quais 79% 
são P. falciparum, 16% plasmodium não especificados e 4% são P. vivax ou malariae. Os óbitos por 
tuberculose são devidos a TB respiratória em 81% dos casos (códigos A15 e A16). Das outras doenças 
bacterianas, 88% são septicemias.74% das doenças hipertensivas é a hipertensão essencial, 12% 
hipertensão secundária e 10% doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva).  
Entre a grande variedade de acidentes de transporte, 29% são do tipo atropelamento de pedestre 
(pedestre traumatizado em acidentes de transporte outros e não especificados) e 29% são acidentes 
de transporte não especificados. 
 
Tabela 10 – Distribuição de todos os óbitos por causa básica de morte (agrupamentos, bloques 
CID-10), número e percentagem, 2013 

 

 

Causa básica (bloques CID-10) Numero % 

Doença pelo HIV 8411 28.1% 

Transtornos relacionados com a duração da gestação e crescimento 
fetal 

1989 6.7% 

Doenças causadas por protozoários 1738 5.8% 

Gripe e pneumonia 1579 5.3% 

Doenças respiratórias e cardiovasculares específicas do período 
perinatal 

1558 5.2% 

Outras afecções originadas no período perinatal 1367 4.6% 

Doenças infecciosas intestinais 872 2.9% 

Doenças hipertensivas 869 2.9% 

Outras doenças bacterianas 817 2.7% 

Tuberculose 732 2.4% 

Desnutrição 672 2.2% 

Infecções próprias do período perinatal 629 2.1% 

Doenças inflamatórias do sistema nervoso central 495 1.7% 

Anemias aplásticas e outras 495 1.7% 

Doenças cerebrovasculares 439 1.5% 

Outras formas de doença cardíaca 373 1.2% 

Anemias nutricionais 336 1.1% 

Acidentes de transporte 330 1.1% 

Diabetes mellitus 323 1.1% 

Outras causas  5868 19.6% 
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Utilizando as categorias de 3 dígitos da classificação CID-10, onde algumas condições são agrupadas 

em categorias específicas3 (por exemplo todas as condições devidas a infecção por 

plasmodiumfalciparum) é fácil individualizar grupos de causas de óbito que contribuem 

consideravelmente à mortalidade e podem ter um interesse de saúde pública. Observa-se que 44 dos 

951 códigos bem definidos de 3 dígitos registados na base de dados representam 80% de todas as 

causas de óbitos (tab.8). As causas mais frequentes são doença pelo HIV (16% não especificada, 10% 

resultando em doenças infecciosas, 1.3% resultando em outras doenças especificadas, 0.7% 

resultando em outras doenças e 0.6%, resultando em neoplasias malignas) e transtornos relacionados 

com a gestação de curta duração e peso baixo ao nascer (7%). Entre algumas das patologias de 

interesse de saúde pública, a malária por plasmodiumfalciparum causa 5% dos óbitos, a pneumonia 

por microrganismo não especificada 5%, a diarreia presumivelmente infecciosa causa 3% e a 

tuberculose respiratória, com ou sem confirmação 2%; entre as causas não infecciosas a hipertensão 

essencial causa 2% dos óbitos e a diabete 1%.  

Tabela 11 – Distribuição de todos os óbitos por causa básica de morte (categoria de 3 dígitos, CID-

10), número e percentagem, 2013 

Código Descrição da causa de óbito Total % 

B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada 4656 15.6% 

B20 Doença pelo HIV resultando em doenças infecciosas e parasitárias 2983 10.0% 

P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo 
ao nascer não classificados em outra parte 

1959 6.6% 

J18 Pneumonia por microrganismo não especificada 1508 5.0% 

B50 Malária por plasmodiumfalciparum 1376 4.6% 

P95 Morte fetal de causa não especificada 1331 4.5% 

P21 Asfixia ao nascer 1264 4.2% 

A09 Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 825 2.8% 

A41 Outras septicemias 718 2.4% 

I10 Hipertensão essencial (primária) 647 2.2% 

P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido 584 2.0% 

D64 Outras anemias 447 1.5% 

B22 Doença pelo HIV resultando em outras doenças especificadas 375 1.3% 

A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou 
histológica 

327 1.1% 

D50 Anemia por deficiência de ferro 301 1.0% 

E41 Marasmo nutricional 291 1.0% 

B54 Malária não especificada 286 1.0% 

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica 263 0.9% 

I64 Acidente vascular cerebral, não esp. Como hemorrágico ou isquémico 243 0.8% 

G04 Encefalite, mielite e encefalomielite 219 0.7% 

B23 Doença pelo HIV resultando em outras doenças 213 0.7% 

Q51 Malformações congénitas do útero e do colo do útero 206 0.7% 

E14 Diabetes mellitus não especificado 203 0.7% 

                                                           
3 Algumas condições não têm um quarto dígito, sendo o código a 3 dígitos o máximo nível de especificação: por exemplo 

A09=Diarreia e Gastroenterite de Origem Infecciosa Presumível ou I10=hipertensão primária 
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Código Descrição da causa de óbito Total % 

E42 Kwashiorkor marasmático 198 0.7% 

I50 Insuficiência cardíaca 193 0.6% 

B21 Doença pelo HIV resultando em neoplasias malignas 184 0.6% 

C08 Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não esp. 157 0.5% 

C22 Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas 157 0.5% 

G03 Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas 155 0.5% 

N18 Insuficiência renal crônica 144 0.5% 

J96 Insuficiência respiratória não classificada de outra parte 136 0.5% 

G93 Outros transtornos do encéfalo 133 0.4% 

E40 Kwashiorkor 127 0.4% 

O45 Descolamento prematuro da placenta (abruptioplacentae) 113 0.4% 

O15 Eclâmpsia 109 0.4% 

O71 Outros traumatismos obstétricos 108 0.4% 

I15 Hipertensão secundária 104 0.3% 

G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte 103 0.3% 

P22 Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido 102 0.3% 

V09 Pedestre traumatizado em outros acidentes de transporte e em 
acidentes de transporte não especificados 

97 0.3% 

I42 Cardiomiopatias 97 0.3% 

V99 Acidente de transporte não especificado 95 0.3% 

I67 Outras doenças cerebrovasculares 95 0.3% 

X49 Envenenamento (intoxicação) acidental por e exposição a outras 
substâncias químicas nocivas e às não especificadas 

93 0.3% 

 Outras causas 5967 20.0% 

 

Apesar de uma diferença de distribuição das causas básicas entre províncias, para a maioria delas as 

primeiras 15 causas da tabela acima, cobrem pelo menos a metade de todas as causas de óbito. Em 

todas as províncias o HIV, - seja como doença não especificada seja como resultando em doenças 

infecciosas e parasitárias, - é a causa que, sozinha, é responsável da proporção maior de óbitos, 

mesmo se tem muita variabilidade, entre 10% em Nampula e 54% em Gaza.  

 

Em geral, as províncias do norte/centro tem menor proporção de óbitos por HIV e maior proporção 

de óbitos por malária falciparum, transtornos perinatais por prematuridade ou baixo peso ao nascer, 

e diarreia infecciosa. Nas províncias do sul, além da alta proporção de óbitos por HIV, nota-se que em 

Inhambane as primeiras 15 causas representam menos da metade dos óbitos; Maputo Cidade tem a 

maior proporção de mortes por hipertensão. Entre as particularidades provinciais, em Manica até 13% 

dos óbitos são por morte fetal de causa não especificada; em Cabo Delgado há a maior proporção de 

óbitos por tuberculose das vias respiratórias e uma alta proporção de óbito por diarreia infecciosa. 

(tab.12).  
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Tabela 12 – Distribuição dos óbitos por causa básica de morte (categoria de 3 dígitos, CID-10) e por 

província de residência, percentagem, 2013 

Causa 
básica 
(código) 

Cabo 
Delgad
o 

Cidade 
Maputo 

Gaza Inhamb
ane 

Mani
ca 

Map
uto 

Namp
ula 

Nias
sa 

Sofal
a 

Tete Zambé
zia 

B24 10% 23% 49% 24% 0% 25% 9% 6% 8% 1% 39% 

B20 10% 13% 5% 3% 26% 13% 1% 14% 15% 29% 3% 

P07 1% 6% 2% 1% 6% 8% 7% 8% 7% 10% 2% 

J18 5% 3% 2% 6% 8% 2% 7% 6% 5% 5% 5% 

B50 4% 1% 2% 1% 4% 1% 8% 7% 3% 6% 6% 

P95 0% 2% 0% 0% 13% 6% 6% 0% 2% 0% 0% 

P21 0% 2% 1% 1% 7% 4% 6% 5% 5% 5% 1% 

A09 6% 1% 1% 0% 1% 1% 5% 4% 2% 3% 2% 

A41 3% 0% 1% 4% 5% 0% 4% 2% 2% 3% 2% 

I10 1% 6% 2% 1% 0% 4% 1% 2% 1% 0% 3% 

P36 1% 1% 1% 0% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 

D64 3% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 1% 0% 2% 3% 

B22 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 7% 1% 1% 

A16 9% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

D50 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 

Outras 
causas 

46% 39% 31% 54% 27% 31% 38% 42% 36% 30% 29% 

 

Utilizando as categorias de 4 dígitos da classificação CID-10 (o nível de codificação mais específico), 

observa-se que foram registados na base de dados 2121 códigos4, dos quais 105 são relativos a causas 

mal definidas; 107 dos 2016 códigos bem definidos representam 80% de todas as causas de óbitos 

(Anexo 1). As causas mais frequentes são doença pelo HIV - não especificada (16%), morte fetal de 

causa não especificada (4.5%), broncopneumonia não especificada (4%), recém-nascidos pré-termo 

(entre 28 e 37 semanas) (3%), HIV resultando em infecções múltiplas (3%) e diarreia e gastroenterite 

de origem infecciosa presumível (3%). As outras doenças têm uma prevalência de 2% ou menor. Nesta 

longa lista de causas de óbito, algumas de particular interesse para a saúde pública são: hipertensão 

essencial (2.2%), HIV resultando em infecções micobacterianas (2.0%) e em outras doenças infecciosas 

(1.5%), malária por plasmodiumfalciparum com complicações cerebrais (1.7%), outras formas graves 

e complicadas de malária por P.falciparum (0.8%) e malária por P.falciparum não especificada(1.1%), 

diabete melito (0.3%), marasmo nutricional, Kwashiorkor marasmático e Kwashiorkor 

(respectivamente 1.0%, 0.7% e 0.4%). A tuberculose respiratória com e sem confirmação 

bacteriológica é respectivamente só 0.3% e 0.5% das causas de óbito. As causas externas de óbito 

mais frequentes são acidentes de transporte não especificados (0.3%), intoxicação acidental por 

exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas (0.3%) e pedestre 

traumatizado em um acidente de transporte não especificado (0.2%). 

                                                           
4 No sistema de classificação CID-10, existem 12,455 códigos em total. Alguns não são admitidos como causas de óbito sendo 
mal definidos ou causas de óbito improváveis.  
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Entre as causas de óbito de interesse da gestão hospitalar pode-se evidenciar que a septicemia não 

especificada causou 1.7% de todos os óbitos, e a septicemia bacteriana do recém-nascido, não 

especificada e genérica, causam ambas 0.9% dos óbitos.  

 

A análise das causas de óbito (capítulos CID-10) por faixa etária mostra que as doenças infecciosas e 

parasitárias são as mais frequentes em todas as faixas etárias (variando de 40 a 65%), com excepção 

dos recém-nascidos (0-28 dias) entre os quais as causas de morte predominantes são as afecções do 

período perinatal (75%) e os maiores de 64 anos entre os quais as causas predominante são as doenças 

do aparelho circulatório (27%) (fig.15). A percentagem das doenças do aparelho circulatório aumenta 

progressivamente com o aumento da idade, sendo inferior a 1% até 4 anos, cerca de 4% até 44 anos, 

15% na faixa de 45-64 anos e 27% nos acima de 64 anos. As neoplasias são proporcionalmente mais 

frequente nas faixas etárias de 5-14 anos (5%) e acima de 45 anos (6% e 7% respectivamente para os 

grupos 45-64 e >64 anos); metade das neoplasias na faixa pediátrica são as neoplasias malignas do 

tecido linfoide e hematopoiético, e nas faixas adultas as neoplasias malignas mais frequentes são as 

dos órgãos digestivos. As causas externas são proporcionalmente mais frequentes entre 1 e 24 anos 

(variando de 6% a 12%), sendo as queimaduras/corrosões e envenenamentos as causas principais 

entre as crianças de 1 a 4 anos de idade, as queimaduras/corrosões e os acidentes de transporte entre 

as de 5-14 anos, e os acidentes de transporte entre as de 15-24 anos.  

Figura 15 – Distribuição dos óbitos por faixa etária e por causa básica de óbito (capítulo CID-10), 

2013 

 

5.1.1.1.1 Algumas características dos óbitos em adultos 

 

Analisando os óbitos nas mulheres adultas (>14 anos), nota-se que o HIV/SIDA causa cerca ou mais da 

metade dos óbitos nas mulheres de 25-34 anos (60%), 35-44 anos (59%) e 45-54 anos (48%), sendo 

uma causa importante mas menos predominante nas mulheres mais velhas (a frequência diminui até 

31% e 15% respectivamente nas mulheres de 55-64 e >64 anos). Nas mulheres de 15-24 anos o 

HIV/SIDA causou 40% dos óbitos, uma proporção ligeiramente menor do que nos anos anteriores. Em 
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todas as faixas etárias as outras doenças infecciosas causam 10%-11% dos óbitos, com excepção da 

faixa de 15-24 anos na qual as outras doenças infecciosas causaram 16% dos óbitos. As doenças do 

aparelho circulatório aumentam progressivamente com o aumentar da idade, chegando a ser 23% das 

causas de óbito nas mulheres de 55-64 anos e 32% nas de >64 anos. Também as neoplasias aumentam 

com a idade, sendo menor ou igual a 4% nas mulheres de <45 anos e 8% em todas as faixas de ≥45 

anos. As patologias e condições ligadas à gravidez, parto e puerpério são entre as 8 causas de óbitos 

mais frequentes nas mulheres: 12% dos óbitos de mulheres de 15-24 anos são devidos à gravidez, 

parto e puerpério; a percentagem diminui para 6% e 3% nas mulheres de 25-34 e 35-44 anos 

respectivamente.  

As outras causas têm uma frequência aproximadamente parecida em todas as faixas etárias. (fig.16).  

Figura 16 – Distribuição dos óbitos entre adultos de sexo feminino, por faixa etária e por causa 

básica de óbito (capítulo CID-10), 2013 

 

 

Nos homens adultos (>14 anos) o HIV/SIDA causa cerca da metade dos óbitos na faixa etária de 25-34 

anos (54%), 35-44 anos (54%) e 45-54 anos (43%), sendo uma causa importante mas menos 

predominante nos homens mais velhos (a frequência diminui até 30% e 12% respectivamente nos 

homens de 55-64 anos e >64 anos); contrariamente às mulheres, a faixa de 15-24 anos a mortalidade 

por HIV/SIDA não é especialmente alta sendo 28% do total. Em todas as faixas etárias as outras 

doenças infecciosas causam 13%-14% dos óbitos, com excepção da faixa 15-24 anos na qual causou 

22% dos óbitos. Como para as mulheres, as doenças do aparelho circulatório, aumentam 

progressivamente com o aumentar da idade, chegando a ser 20% das causas de óbito nos homens de 

55-64 anos e 27% nos de >64 anos. Também as neoplasias aumentam com a idade, atingindo 7% em 

homens de >64 anos. As causas externas são mais frequentes entre os jovens adultos (16% e 8% 

respectivamente nos homens de 15-24 e 25-34 anos); acima de 35 anos a frequência de mortalidade 

por causas externas oscila entre 4% e 6%. Em todas as faixas etárias as causas externas são 

proporcionalmente mais frequentes nos homens no que nas mulheres, e a diferença é ainda mais 

ampla em jovens adultos.  

As outras causas de óbito nos homens têm uma frequência aproximadamente parecida em todas as 

faixas etárias. (fig.17).  
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As doenças endócrinas e nutricionais não constam nas primeiras 8 causas mais frequentes, nem nos 

homens nem nas mulheres; todavia a sua frequência nos dois sexos aumenta com o aumentar da 

idade, com uma proporção de 1% nos mais novos (15-24 anos) até 5% nos mais velhos (>64 anos). 

 

Figura 17 – Distribuição dos óbitos entre adultos de sexo masculino, por faixa etária e por causa 

básica de óbito (capítulo CID-10), 2013 

 

5.1.1.1.2 Algumas características dos óbitos em crianças 

 

A análise das causas de óbito nas faixas etárias pediátricas (0-4 anos) mostra importantes diferenças 

entre as causas de mortalidade neonatal precoce (primeira semana de vida), neonatal tardia (entre 

segunda e quarta semana de vida), pós-neonatal (entre o segundo e décimo-segundo mês de vida) e 

mortalidade infantil entre 1 e 4 anos de idade. A mortalidade neonatal precoce é devida 

principalmente a nascimento pré-termo, entre “28-37 semanas de gestação ou tempo de gestação 

desconhecido” em 13% dos recém-nascidos e “extrema imaturidade (<28 semanas)” em 8%; a asfixia 

ao nascer causou 19% dos óbitos e 21% são mortes fetais de causa não especificada. Entre as causas 

mais frequentes de mortalidade neonatal tardia há nascimento pré-termo (13% entre 28-37 semanas 

ou desconhecido e 5% extrema imaturidade) e septicemia bacteriana do recém-nascido (17%).  

A mortalidade pós-neonatal depende principalmente da doença pelo HIV (13%), pneumonias e 

broncopneumonia (13%), malária (10%) e diarreia de origem infecciosa presumível (10%). A 

mortalidade da faixa 1-4 anos é devida principalmente a malária (22% em total; 7% e 4% tem menção 

de complicações cerebrais ou outras formas graves respectivamente), desnutrição (17% em total; 10% 

Kwashiorkor e 7% marasmo nutricional), doença pelo HIV (12%) e diarreia de origem infecciosa 

presumível (9%). (tab.13) 

 

Na análise da mortalidade em crianças <5 anos podem ser evidenciados alguns problemas da 

qualidade de atribuição da causa básica de óbito. Por exemplo é evidente que os 100 óbitos por 

“Neoplasias malignas de lábio, cavidade oral e faringe” em crianças de 0-7 dias de idade são um erro 

de codificação: todos estes óbitos foram registados pelo Hospital Central da Beira, onde 
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provavelmente houve um erro sistemático de codificação de alguma outra causa específica do período 

perinatal. Algumas causas específicas do período perinatal aparecem como causas de óbito em 

crianças de 1-4 anos: isso poderia ser possível porque condições específicas do período perinatal 

podem desencadear condições patológicas que levam à morte nos meses/anos seguintes, todavia 

uma análise da qualidade da atribuição da causa básica de óbito serviria para excluir possíveis erros. 

 

Em geral, a mortalidade infantil (crianças <5 anos) intra-hospitalar, poderia ser reduzida quase em 

50% através do fortalecimento dos cuidados pré-natais e neonatais e da assistência ao parto; por 

exemplo, considerando os óbitos por prematuridade a probabilidade de sobrevivência poderia 

aumentar utilizando corticosteroides para prevenção da síndrome da angústia respiratória, 

melhorando as condições de assépsia durante o parto, melhorando a assistência respiratória do 

recém-nascido (fig.18). 

A prevenção da transmissão vertical do HIV, a prevenção da malária e o seguimento nutricional das 

crianças contribuiriam respectivamente à ulterior 6%, 7% e 6% de redução.  

 

Tabela13 – Distribuição dos óbitos nas faixas etárias pediátricas por causa básica de óbito, 2013 

Causas de óbitos por idade pediátrica 0-7d 8-28d 29d-12m 1-4 

N % N % N % N % 

Transtornos relacionados com a duração 
da gestação e crescimento fetal 1584 27.0% 283 25.1% 86 3.7% 31 1.3% 

Doenças respiratórias e cardiovasculares 
específicas do período perinatal 1349 23.0% 104 9.2% 61 2.6% 38 1.6% 

Outras afecções originadas no período 
perinatal 1270 21.7% 32 2.8% 40 1.7% 15 0.6% 

Doenças causadas por protozoários 43 0.7% 15 1.3% 237 10.2% 525 21.8% 

Doença pelo HIV 80 1.4% 84 7.4% 293 12.7% 296 12.3% 

Infecções próprias do período perinatal 299 5.1% 214 19.0% 72 3.1% 21 0.9% 

Desnutrição 19 0.3% 9 0.8% 164 7.1% 403 16.8% 

Gripe e pneumonia 50 0.9% 42 3.7% 301 13.0% 184 7.7% 

Doenças infecciosas intestinais 34 0.6% 17 1.5% 237 10.2% 211 8.8% 

Outras doenças bacterianas 82 1.4% 55 4.9% 169 7.3% 131 5.4% 

Anemias aplástica e outras 38 0.6% 15 1.3% 80 3.5% 96 4.0% 

Malformações congénitas dos órgãos 
genitais 189 3.2% 3 0.3% 5 0.2% 8 0.3% 

Neoplasias malignas de lábio, cavidade 
oral e faringe 100 1.7% 12 1.1% 44 1.9% 6 0.2% 

Doenças inflamatórias do sistema nervoso 
central 7 0.1% 14 1.2% 58 2.5% 48 2.0% 

Assistência prestada à mãe por problema 
fetal, da cavidade amniótica e possíveis 
problemas do parto 103 1.8% 8 0.7% 7 0.3%  0.0% 

Complicações da gravidez e parto 109 1.9% 3 0.3% 4 0.2% 1 0.0% 

Doenças hemorrágicas e hematológicos do 
feto e do recém-nascido 65 1.1% 16 1.4% 16 0.7% 4 0.2% 

Queimaduras e corrosões - 0.0% - 0.0% 18 0.8% 44 1.8% 

Outras causas 439 7.5% 203 18.0% 421 18.2% 342 14.2% 
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Considerando somente os óbitos por prematuridade, as causas de óbitos directas mais frequentes são 

a angústia respiratória do recém-nascido (24%) e a septicemia bacteriana do recém-nascido (23%) 

(fig.18).  

Figura 18 – Distribuição dos óbitos por prematuridade (Transtornos relacionados com a gestação 

de curta duração e peso baixo ao nascer por causa directa de óbito (códigos de 3 dígitos), 2013 

 

Nota: O gráfico representa 1.268 dos 1.989 óbitos por prematuridade porque foram excluídos os óbitos cuja 

causa directa era também informada como “prematuridade” 

 

A distribuição das causas de óbitos em crianças menores de 1 ano e de 1-4 anos nas diferentes 

províncias mostra que as primeiras 10 causas de óbito mais frequentes são geralmente as mesmas. 

Todavia, há algumas diferenças com a média nacional a serem evidenciadas. É de notar que em 

Inhambane e Cabo Delgado a grande variabilidade em comparação com a média nacional é devida 

principalmente ao número pequeno de óbitos nestas faixas etárias.  

Considerando as crianças de <1 ano, as causas perinatais causam mais do que metade dos óbitos; 

sendo de salientar que a Cidade de Maputo, Niassa e Tete ressaltam por uma alta proporção de óbitos 

por prematuridade. Olhando para o conjunto de transtornos ligados ao período perinatal, as 

províncias com a maior proporção de óbitos por causas perinatais são Maputo e Tete, sendo Zambézia 

e Inhambane as com menor proporção. Os óbitos por malária são mais frequentes na Zambézia e são 

pouco frequentes em Maputo (Cidade e Província). Os óbitos por HIV são mais frequentes nas 

províncias do Sul, especialmente em Gaza. Óbitos por doenças infecciosas intestinais são mais 

frequentes em Cabo Delgado (fig.19).  

Considerando as crianças de 1-4 anos, com excepção de Inhambane e Sofala, três doenças, malária, 

HIV e desnutrição, causam mais do que metade dos óbitos. A malária foi uma causa mais frequente 

da média nacional em Zambézia e menos frequente em Maputo Cidade e Sofala. A desnutrição foi 

particularmente frequente em Niassa; o HIV tem maior frequência nas províncias do Sul, 

especialmente Maputo (província e Cidade) e Gaza (fig.20). 

Alguns destes achados são consistentes com outras fontes de informação sobre a mortalidade infantil, 

todavia uma análise aprofundada de todas as fontes de dados disponíveis no país ajudaria a ter um 
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quadro mais completo e informativo da mortalidade infantil intra e extra hospitalar para orientar 

acções de prevenção e redução da mortalidade.  

 

Figura 19 – Distribuição dos óbitos em minores de 1 ano de idade pelas 10 causas de óbito mais 

frequentes e por província de residência, 2013 

 
 

Figura 20 – Distribuição dos óbitos em crianças de 1-4 anos de idade pelas 10 causas de óbito mais 

frequentes e por província de residência, 2013 
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5.1.1.2 Causas directas 

A análise das causas directas de óbito por capítulos CID-10 mostra uma distribuição diferente das 

causas básicas, mesmo sendo as doenças infecciosas e as afecções do período perinatal as mais 

frequentes (26% e 19% respectivamente). Todavia as doenças do aparelho respiratório são 

significativamente mais frequentes entre as causas directas do que entre as causas básicas (15% 

versus 6.5%); as doenças hematológicas e as do sistema nervoso são importantes, sendo 

respectivamente 7% e 6%. Os sintomas, sinais e achados anormais foram incluídos nesta análise 

porque a restrição no uso deste capítulo não se aplica à causa directa: estas causas representam 9% 

do total de óbitos (tab.13). Esta diferença na distribuição entre causa básica e causa directa não é 

surpreendente, ao contrário é esperado e a explicação é dada pela alta prevalência de causas de óbitos 

dentre as quais: broncopneumonia não especificada (4.9%), insuficiência respiratória aguda (3.8%), 

anemia não especificada (3.2%), choque hipovolêmico (1.8%), etc., visíveis com uma análise dos 

códigos a 4 dígitos. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos óbitos por causa directa de morte (capítulo CID-10), 2013 

Causa directa (Capitulo CID-10) Número % 

D. infecciosas 7999 25.6% 

Afecções do período perinatal 5897 18.8% 

D. do aparelho respiratório 4688 15.0% 

Sintomas, sinais e achados anormais 2681 8.6% 

D. hematológicas e imunitárias 2300 7.4% 

D. do sistema nervoso 1773 5.7% 

D. do aparelho circulatório 1682 5.4% 

Neoplasias 879 2.8% 

D. endócrinas e nutricionais 862 2.8% 

Consequências de causas externas 627 2.0% 

D. do aparelho digestivo 525 1.7% 

Malformações congênitas e anomalias cromossômicas 354 1.1% 

D. do aparelho geniturinário 350 1.1% 

Gravidez, parto e puerpério 316 1.0% 

Causas externas 188 0.6% 

D. do sistema osteomuscular 50 0.2% 

Transtornos mentais 46 0.1% 

D. da pele e do subcutâneo 33 0.1% 

Factores que influenciam o estado de saúde 19 0.1% 

D. do olho e anexos 14 0.0% 

D. do ouvido e da mastóide 2 0.0% 

Códigos para propósitos especiais 1 0.0% 

Total Geral 31286  

 

Utilizando as categorias de 4 dígitos da classificação CID-10, observa-se que 1.808 códigos foram 

registados para as causas directas de óbito, dos quais 112 representam 80% de todas as causas; 

portanto tem menor variedade de condições registadas como causa directa em comparação com as 

causas básicas. Uma outra diferença é que não há nenhuma das causas directas com frequência maior 

de 5% (anexo 2). A doença pelo HIV não especificada foi causa directa de óbito somente em 2%.  
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Todas as formas de tuberculose registadas como causa directa causaram 5.4% dos óbitos, uma 

percentagem maior em comparação com as causas básicas (este assunto será discutido de forma mais 

aprofundada a seguir).  As diferenças entre causa básica e directa sugerem que a diferença conceptual 

entre os dois tipos de causas foi entendida e bem preenchida pelos médicos e codificadores.  Entre as 

causas de óbito de interesse da gestão hospitalar pode-se evidenciar que a septicemia não 

especificada e outras septicemias especificadas causaram respectivamente 5.1% e 1.1% dos óbitos; a 

septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido causou 2.7% dos óbitos. Entre as 

consequências de prestação de cuidado cirúrgico e médico (em total 0.4%), a assepsia insuficiente foi 

reportada em 0.1%.  

 

A comparação da distribuição de causa directa (3 dígitos) entre níveis hospitalares mostra uma 

distribuição pouco homogénea, com algumas divergências importantes da média nacional, 

especialmente nos hospitais gerais (tab.14). Os hospitais gerais têm uma alta percentagem de causas 

directas pouco/mal definidas, por exemplo 9% são as mortes fetais de causa não especificada, 6% são 

as causas mal definidas e as não especificadas; para contra 10% das causas é tuberculose respiratória 

confirmada o que sugere que a este nível há algum problema de selecção ou codificação da causa 

directa. 

Tabela 14 – Percentagem de óbitos por causa directa de morte (códigos de 3 dígitos) e nível 

hospitalar, (primeiras 20 causas mais frequentes), 2013 

Código Descrição da causa directa HC HP HG HR/HD CS Total 

J96 Insuficiência Respiratória Não Classificada de Outra Parte 6% 10% 6% 10% 14% 7% 

A41 Outras Septicemias 7% 6% 2% 1% 3% 6% 

J18 Pneumonia Por Microorganismo Não Especificada 6% 8% 4% 3% 8% 6% 

P95 Morte Fetal de Causa Não Especificada 4% 4% 9% 0% 0% 4% 

D64 Outras Anemias 4% 5% 2% 6% 3% 4% 

P21 Asfixia ao Nascer 4% 3% 5% 1% 0% 4% 

P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta 
duração e peso baixo ao nascer não classificados  

4% 1% 7% 0% 2% 4% 

B50 Malária Por PlasmodiumFalciparum 4% 4% 2% 5% 3% 3% 

R99 Outras causas mal definidas e as não esp. de mortalidade 4% 0% 6% 0% 0% 3% 

P36 Septicemia Bacteriana do Recém-nascido 4% 2% 1% 0% 0% 3% 

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 3% 3% 1% 8% 3% 3% 

R57 Choque Não Classificado em Outra Parte 3% 4% 0% 3% 3% 3% 

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica 
e histológica 

1% 3% 10% 2% 3% 3% 

G93 Outros Transtornos do Encéfalo 3% 3% 0% 1% 3% 3% 

B20 Doença pelo HIV resultando em doenças infecciosas e 
parasitárias 

1% 4% 4% 2% 2% 2% 

B24 Doença pelo HIV não especificada 2% 1% 6% 1% 0% 2% 

D50 Anemia por deficiência de ferro 2% 1% 1% 1% 5% 2% 

A16 Tuberculose Das Vias Respiratórias, Sem Confirmação 
Bacteriológica ou Histológica 

1% 2% 2% 3% 2% 2% 

I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como 
hemorrágico ou isquémico 

2% 1% 1% 2% 0% 2% 

G04 Encefalite, Mielite e Encefalomielite 1% 1% 0% 2% 3% 1% 

Outras causas 36% 34% 29% 50% 44% 35% 

Total Geral 19478 7159 4283 302 64 31286 
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5.1.2 Evolução de alguns indicadores nacionais no tempo, 2011-2013 

 

Como já explicado no capítulo “metodologia” a análise da evolução de alguns indicadores no tempo 

inclui somente dados do ano 2011 até 2013 para 10 hospitais que têm uma base de dados completa 

para o período inteiro. Além da limitação em termos de cobertura dos dados, uma série temporal de 

3 anos é muito curta para análise de mudanças de mortalidade, todavia algumas observações podem 

ser feitas e são apresentadas a seguir.  

 

Do ponto de vista demográfico, a distribuição dos óbitos por sexo não muda de 2011 até 2013 

similarmente ao que foi observado considerando todos os óbitos registados no SIS-ROH (fig.15); o M/F 

ratio foi 1.3 nos anos 2011 e 2013 e 1.3 no ano 2012. A distribuição por idade mostra substancialmente 

um perfil parecido em todos os 3 anos, mesmo se a proporção de óbitos menores de 1 ano de idade 

aumenta ligeiramente no tempo (tab.15).  

Tabela 15 – Distribuição dos óbitos por faixa etária, 2011-2013 

Faixa 
etária 

2011 
(num.) 

2012 
(num.) 

2013 
(num.) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

<1 4149 6943 9101 28% 30% 32% 

1-4 1147 1710 2356 8% 7% 8% 

5-14 569 931 1194 4% 4% 4% 

15-24 1116 1595 1904 7% 7% 7% 

25-34 2451 3617 4194 16% 16% 15% 

35-44 1939 2784 3257 13% 12% 12% 

45-54 1524 2125 2409 10% 9% 9% 

55-64 994 1540 1742 7% 7% 6% 

65+ 1174 1680 1891 8% 7% 7% 

Total 15063 22925 28048    

 

O número de óbitos residentes em cada província mudou bastante para algumas das províncias, e 

principalmente Nampula (Fig.21). O aumento de residentes na Província de Nampula depende do uso 

cada vez maior do SIS-ROH no Hospital Central de Nampula, quer em termos de certificação de óbitos 

quer em termos de registo dos dados no aplicativo SIS-ROH. Um aumento pode ser observado também 

em Manica e a motivação é provavelmente devida a um maior uso do SIS-ROH no Hospital Provincial 

de Chimoio. O aumento de óbitos residentes em Maputo Província e diminuição dos residentes em 

Maputo Cidade não depende de uma mudança de uso do SIS-ROH nos dois hospitais da área 

geográfica (HCM e HGJM) que registaram um número de óbitos parecido nos três anos. A explicação 

desta tendência poderia ser devida a um melhor registo da informação sobre a residência ou poderia 

ser devida a outras motivações a serem pesquisadas. 
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Figura 21 – Distribuição dos óbitos por província de residência, 2011-2013 

 

A análise da mudança das causas de óbito no triénio não pode ser feita em termos de taxas porque 

houve uma mudança importante no número de óbitos registados no sistema e as taxas mostrariam 

um aumento fictício da mortalidade específica por causas de morte. Este tipo de análise poderá ser 

feita quando o uso do SIS-ROH fôr consolidado em todos os hospitais onde está sendo implementado.  

A análise da tendência das causas de óbito será apresentada em termos de proporção de óbitos 

devidos a cada causa entre todos os óbitos registados (deathfractions). 

A distribuição dos óbitos por causa de morte agrupadas por capítulo CID-10 mostra uma variação 

somente para HIV/SIDA e as outras causas infecciosas: os óbitos por HIV/SIDA são 31% de todos os 

óbitos no 2011, 28% em 2012 e 25% em 2013; os óbitos devidos a todas as outras doenças infecciosas 

são 11% em 2011, 12% em 2012 e 15% em 2013 (fig.22). 

Figura 22 – Distribuição dos óbitos por causa básica de óbito (capítulo CID-10), 2011-2013 
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O número de óbitos por HIV/SIDA registados no SIS-ROH mostra uma variação importante em algumas 

províncias. Os óbitos residentes em Nampula aumentaram de 160 para mais de 1.100 de 2011 até 

2013 e isso é devido a um aumento geral dos óbitos registados no SIS-ROH. Igualmente, em termos 

de números absolutos, o aumento de óbitos por HIV/SIDA observado em Maputo Província e a 

diminuição observada em Maputo Cidade, reflectem o registo dos óbitos em geral (fig.23). 

Figura 23 – Número de óbitos anuais por HIV/SIDA distribuídos por província de residência, 2011-

2013 

 

 

Todavia, analisando os óbitos por HIV/SIDA em cada província em termos de proporção dos óbitos por 

qualquer causa, o quadro é diferente (fig.24). A proporção de óbitos por HIV/SIDA na maioria das 

províncias não mudou significativamente. Tendencialmente, entre 2011 e 2013, diminuíu em Nampula 

e aumentou em Inhambane. Em algumas províncias como Sofala, a variabilidade anual não segue uma 

tendência clara no tempo, e em províncias como Tete e Cabo Delgado o número de óbitos registados 

é bastante pequeno e as percentagens anuais de óbitos por causa específica flutuam muito.  

A distribuição dos óbitos por HIV/SIDA por faixa etária e por sexo é constante em todos os anos. 
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Figura 24 – Proporção de todos os óbitos anuais registados no SIS-ROH devidos a HIV/SIDA e 

distribuídos por província de residência, 2011-2013 

 

Para os óbitos devidos à outras causas infecciosas, como para o HIV, desde 2011 até 2013, pode-se 

observar um aumento em termos de números absolutos de óbitos especialmente para os óbitos por 

doenças causadas por protozoários (a quase totalidade são óbitos por malária) e outras doenças 

bacterianas (que inclui principalmente septicemias) (fig.25). Este aumento é observado também em 

termos de proporção de óbitos por causa específica sobre todos os óbitos: de facto os óbitos por 

malária são proporcionalmente 4% dos óbitos totais do 2011, 5% em 2012 e 6% em 2013; 

similarmente os óbitos por outras doenças bacterianas aumentam de 1% até 3%.  

O aumento da proporção de óbitos por malária é observada em Cabo Delgado (de 7% para 10%) e 

Zambézia (de 6% a 9%). Em Nampula aumenta a proporção é 18% em 2011, 7% em 2012 e 9% em 

2013: considerando que o número de óbitos residentes em Nampula aumentou consideravelmente 

de 2012 até 2013, este pequeno aumento proporcional de óbitos por malária é de facto importante 

em termos de números e impacta as estatísticas nacionais. A única província onde se observou uma 

diminuição de óbitos por malária é Inhambane (de 8% em 2011 para 3% em 2013). 
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Figura 25 – Numero de óbitos anuais por doenças infecciosas (excluindo HIV/SIDA), 2011-2013 

 

 

5.1.3 Análise detalhada sobre algumas condições específicas 

 

5.1.3.1 HIV/SIDA 

 

O HIV/SIDA é a causa básica de óbito mais frequente, sendo responsável de 28% de todos os óbitos 

intra-hospitalares em 2013. HIV/SIDA causou 66% de todos os óbitos por doenças infecciosas. Como 

já discutido, entre os 15 e 54 anos constitui proporcionalmente a principal causa de óbito; em números 

absolutos, as faixas de idade mais afectadas são as de 25 a 44 anos (fig.26).  
 

Figura 26 – Distribuição dos óbitos com causa básica = HIV/SIDA por sexo e faixa etária, 2013 
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A mortalidade por HIV/SIDA é maior nos homens na maioria das faixas etárias, com excepção das de 

1-4 e >64 anos onde não há diferença entre homens e mulheres e 15-24 anos onde a mortalidade é 

maior nas mulheres. Confrontando os óbitos por HIV/SIDA e os outros nota-se uma diferença 

importante na proporção de óbitos entre homens e mulheres na faixa de idade de 15-24 anos, onde 

as mulheres morrem muito mais de HIV/SIDA (M/F ratio 0.6) mas não há diferenças no que diz respeito 

a outras doenças (M/F ratio 1.0) (tab.16); para os óbitos por HIV esta diferença é estatisticamente 

significativa, sendo que as mulheres de 15-24 anos tem um risco de morrer de HIV/SIDA 1.7 (1.4-2.0) 

(p<0.001) vezes mais alto do que os homens da mesma idade.  

Tabela 16 – Proporção de óbitos entre homens e mulheres (M/F ratio) para a mortalidade geral, 

HIV/SIDA e todas outras causas diferente de HIV/SIDA, por faixa etária, 2013 

Faixa etária Proporção M/F 

Mortalidade Geral HIV/SIDA Não-HIV/SIDA 

<1 1.2 1.2 1.2 

1-4 1.1 1.0 1.1 

5-14 1.2 1.3 1.2 

15-24 0.8 0.6 1.0 

25-34 1.3 1.2 1.4 

35-44 1.6 1.5 1.7 

45-54 1.8 1.6 1.9 

55-64 1.8 1.7 1.8 

65+ 1.4 1.0 1.4 

Total 1.3 1.2 1.3 

 

A idade média de morte em maiores de 1 ano é significativamente inferior nos óbitos por HIV/SIDA 

que nos óbitos por qualquer outra doença, sendo respectivamente 33.2 e 36.0 (p<0.005). 

 

A distribuição dos óbitos por HIV/SIDA no país não é uniforme e é coerente com a distribuição 

geográfica da prevalência da infecção pelo HIV no País (tab.17). Na Região Sul os óbitos por HIV/SIDA 

atinge  41% de todos os óbitos registados em ambiente hospitalar; dentro da Região Sul a província 

mais afectada é Gaza onde 56% dos óbitos são devidos à doença pelo HIV e também este achado é 

coerente com os dados de prevalência da infecção por província (fonte: INSIDA, 2009). Na Região 

Central, a Província de Zambézia registou a maior proporção de óbitos por HIV, apesar de não ser uma 

das províncias com maior prevalência de infecção; todavia, muitos dos distritos da Zambézia foram 

escolhidos como prioritários para as actividades de combate ao SIDA por causa de baixa cobertura do 

ART (fonte: GARPR, 2014) e isso poderia explicar a mortalidade por HIV excessivamente elevada em 

comparação com a prevalência da infecção.  
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Tabela 17 – Distribuição dos óbitos por HIV/SIDA por província e região de residência, 2013, e 

comparação com a prevalência da infecção pelo HIV, 2011 

Província Doença 
pelo 
HIV 

Total % Região Doença 
pelo 
HIV 

Total % Prevalência 
de HIV, 
2011 

Cidade de 
Maputo 

1834 4586 40% 

Região 
Sul 

4316 10507 41% 23.6% Maputo 1856 4551 41% 

Gaza 480 851 56% 

Inhambane 146 519 28% 

Manica 558 2037 27% 

Região 
Centro 

2579 7815 33% 16.0% 
Tete 393 1210 32% 

Zambézia 718 1648 44% 

Sofala 910 2920 31% 

Nampula 1131 9829 12% 

Região 
Norte 

1516 11569 13% 10.9% 
Niassa 302 1348 22% 

Cabo Delgado 83 392 21% 

Total 8411 29891 28% 

*Dados da vigilância sentinela em mulheres grávidas atendendo os serviços de cuidados ante-natais (ANC), 

2011 – Fonte: The Global AIDS Response ProgressReport (GARPR), 2014 

 

Na tabela 18a aparece a lista de todos os códigos utilizados na base de dados com as suas respectivas 

frequências. Infelizmente o código mais utilizado é o código B24, correspondente a “Doença pelo HIV 

não especificada” (55%), seguido dos códigos B20.7 “Doença pelo HIV, resultando em infecções 

múltiplas” e B20.0 “Doença pelo HIV, resultando em infecções micobacterianas”. Em comparação com 

os anos anteriores, em 2013 o uso de códigos mais detalhados, - úteis para orientar as intervenções 

de saúde pública e gestão hospitalar, - aumentou. Todavia ainda é necessário sensibilizar os usuários 

do SIS-ROH a preferir, quando e onde possível, os códigos CID-10 com 4 dígitos aos códigos de 

condições não especificadas. Isso em muitos casos é possível porque as co-morbilidades para as quais 

há códigos de associação estão informadas nas causas directas.  

 

Na tabela 17b estão mostradas as causas directas para os óbitos com causa básica “B24 .- Doença pelo 

HIV Não Especificada”. A tabela 18c apresenta uma correcção da tabela 17a, através da recodificação 

dos óbitos por HIV tomando em conta as informações sobre co-morbilidades apresentadas na tabela 

18b.  
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Tabela 18a – Códigos específicos utilizados para os óbitos que tem como causa básica 

HIV/SIDA, 2013 

 

Código Descrição N % 

B20 Doença pelo HIV, Resultando em (*) Doenças Infecciosas e Parasitárias 437 5.2% 

B200 *infecções micobacterianas 610 7.3% 

B201 *outras infecções bacterianas 140 1.7% 

B202 *doença citomegálica 5 0.1% 

B203 *outras infecções virais 61 0.7% 

B204 *candidíase 194 2.3% 

B205 *outras micoses 10 0.1% 

B206 *pneumonia por Pneumocystisjirovecii 93 1.1% 

B207 *infecções múltiplas 844 10.0% 

B208 *outras doenças infecciosas e parasitárias 405 4.8% 

B209 *doença infecciosa ou parasitária não especificada 184 2.2% 

B21 *Neoplasias Malignas 17 0.2% 

B210 *sarcoma de Kaposi 132 1.6% 

B211 *linfoma de Burkitt 12 0.1% 

B212 *outros tipos de linfoma não-Hodgkin 5 0.1% 

B213 *outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoético e 
correlatos 

3 0.0% 

B217 *múltiplas neoplasias malignas 2 0.0% 

B218 *outras neoplasias malignas 7 0.1% 

B219 *neoplasia maligna não especificada 6 0.1% 

B22 *Outras Doenças Especificadas 248 2.9% 

B220 *encefalopatia 59 0.7% 

B221 *pneumonite intersticial linfática 2 0.0% 

B222 *síndrome de emaciação 43 0.5% 

B227 *doenças múltiplas classificadas em outra parte 23 0.3% 

B23 *Outras Doenças 55 0.7% 

B230 Síndrome de infecção aguda pelo HIV 18 0.2% 

B231 *linfadenopatias generalizadas (persistentes) 3 0.0% 

B232 *anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra 
parte 

33 0.4% 

B238 *outras afecções especificadas 104 1.2% 

B24 Doença pelo HIV Não Especificada 4656 55.4% 

Total 8411  
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Tabela 18b – Causas directas para os óbitos que têm como causa básica “B24 . - Doença pelo HIV 

Não Especificada”, 2013 

Código Descrição N % 

D50-D64 Anemias 543 11.7% 

A15-A19 Tuberculose 491 10.5% 

B24 Doença Pelo HIV Não Especificada 455 9.8% 

J96 Insuficiência Respiratória Não Classificada de Outra Parte 418 9.0% 

J18 Pneumonia Por Microorganismo Não Especificada 395 8.5% 

A06 / A09 / B50-B58 / 
B65-B99 / G02 / J16 

Outras doenças infecciosas e Parasitárias  358 7.7% 

R01-R99 Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório, não classificados em outra parte 

339 7.3% 

A00-A04 / A30-A56 / 
G00-G01 / J13-J15 

Infecções bacterianas 307 6.6% 

G03-G09 Doenças inflamatórias do sistema nervoso central 174 3.7% 

I10-I99 Doenças do aparelho circulatório 113 2.4% 

G93 Outros Transtornos do Encéfalo 106 2.3% 

J02-J17 / J20-J95 / J98-
J99 

Doenças do aparelho respiratório 99 2.1% 

K27-K93 Doenças do aparelho digestivo 90 1.9% 

A08 / A80-A99 / B00-
B09 / B15-B19 / B26-
B34 / J10-J11 

Infecções virais 81 1.7% 

C46 Sarcoma de Kaposi 78 1.7% 

B20 Doença pelo HIV resultando em doenças infecciosas e 
Parasitárias 

70 1.5% 

E40-E43 Desnutrição grave 61 1.3% 

B22 Doença Pelo HIV Resultando em Outras Doenças Especificadas 57 1.2% 

C01-C45 / C47-C77 Outras neoplasias Malignas 23 0.5% 

B59 Pneumocistose 21 0.5% 

B38-B48 Outras micoses 17 0.4% 

B21 Doença Pelo HIV Resultando em Neoplasias Malignas 15 0.3% 

B37 Candidíase 11 0.2% 

B23 Doença Pelo HIV Resultando em Outras Doenças 5 0.1% 

C96 Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos 
linfático, hematopoético e tecidos correlatos 

2 0.0% 

C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não esp. 1 0.0% 

Outras causas  326 7.0% 

Total 4656  
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Tabela 18c – Detalhes das manifestações clínicas dos óbitos que tem como causa básica 

HIV/SIDA, 2013 (dados da tabela 18a corrigidos na base das informações da tabela 18b) 

 

Código Descrição N % 

B20 Doença pelo HIV, Resultando em (*) Doenças Infecciosas e Parasitárias 507 6.0% 

B200 *infecções micobacterianas 1101 13.1% 

B201 *outras infecções bacterianas 447 5.3% 

B202 *doença citomegálica 5 0.1% 

B203 *outras infecções virais 142 1.7% 

B204 *candidíase 205 2.4% 

B205 *outras micoses 10 0.1% 

B206 *pneumonia por Pneumocystisjirovecii 114 1.4% 

B207 *infecções múltiplas 844 10.0% 

B208 *outras doenças infecciosas e parasitárias 780 9.3% 

B209 *doença infecciosa ou parasitária não especificada 184 2.2% 

B21 *Neoplasias Malignas 32 0.4% 

B210 *sarcoma de Kaposi 210 2.5% 

B211 *linfoma de Burkitt 12 0.1% 

B212 *outros tipos de linfoma não-Hodgkin 6 0.1% 

B213 *outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoético e 
correlatos 

5 0.1% 

B217 *múltiplas neoplasias malignas 2 0.0% 

B218 *outras neoplasias malignas 30 0.4% 

B219 *neoplasia maligna não especificada 6 0.1% 

B22 *Outras Doenças Especificadas 305 3.6% 

B220 *encefalopatia 59 0.7% 

B221 *pneumonite intersticial linfática 2 0.0% 

B222 *síndrome de emaciação 104 1.2% 

B227 *doenças múltiplas classificadas em outra parte 23 0.3% 

B23 *Outras Doenças 60 0.7% 

B230 Síndrome de infecção aguda pelo HIV 18 0.2% 

B231 *linfadenopatias generalizadas (persistentes) 3 0.0% 

B232 *anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra 
parte 

33 0.4% 

B238 *outra afecções especificadas 104 1.2% 

B24 Doença pelo HIV Não Especificada 3058 36.4% 

Total  8411  

 

Na base da tabela 18c, é possível observar que o insuficiente uso de códigos de associação entre HIV 

e outras condições patológicas cria uma distorção das estatísticas e uma subestimação do impacto de 

doenças como TB. De facto, 13% dos óbitos por HIV são devidos a co-infecção TB/HIV e 38% são 

devidos a HIV resultando em outras doenças infecciosas.  

O uso de códigos mais acurados pode melhor orientar as intervenções de prevenção e controlo das 

doenças associadas com HIV, assim como orientar sobre necessidade de cuidados específicos e 

tratamentos ancilares para doentes HIV positivos.  
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A qualidade da codificação não é igual em todos os hospitais (tab.19). Os hospitais que mais utilizaram 

os códigos de 4 dígitos (os mais específicos) para os óbitos devidos a HIV/SIDA são o Hospital Provincial 

de Tete (97%), o Hospital Geral da Machava (59%) e o Hospital Rural de Cuamba (70%); os que mais 

utilizaram o código B24 (o menos específico) foram os hospitais provinciais de Inhambane, Xai-Xai, 

Quelimane e Chimoio (todos >90%). É interessante o facto de o Hospital Central de Maputo, - onde o 

SIS-ROH foi instalado há muito mais tempo, - ter pouco mais de metade dos óbitos por HIV/SIDA 

codificados com B24. Estes dados sugerem que a codificação mais acurada da causa de óbito não 

depende no nível do hospital mas, mais provavelmente, da formação e motivação do pessoal que 

certifica e codifica. Estes dados podem dar uma indicação mais ou menos clara de onde deveria ser 

fortalecida ou repetida a formação sobre o uso da codificação CID-10. 

Tabela 19 – Tipo de códigos CID-10 utilizados para os óbitos que têm como causa básica HIV/SIDA, 

comparação entre hospitais, 2013 

Hospital B24 3 dígitos 4 dígitos Total 

N % N. % N. % 

Hospital Central de Beira 262 26% 349 34% 409 40% 1020 

Hospital Central de Maputo 920 55% 13 1% 726 44% 1659 

Hospital Central de Nampula 907 78% 70 6% 190 16% 1167 

Hospital Geral da Machava 201 29% 83 12% 411 59% 695 

Hospital Geral de Mavalane 385 78% 61 12% 46 9% 492 

Hospital Geral José Macamo 731 83% 105 12% 48 5% 884 

Hospital Provincial de Chimoio 544 100%     544 

Hospital Provincial de Inhambane 105 100%     105 

Hospital Provincial de Lichinga 53 24% 66 30% 103 46% 222 

Hospital Provincial de Pemba 35 45%   43 55% 78 

Hospital Provincial de Quelimane 613 98%   12 2% 625 

Hospital Provincial de Tete 13 3%   370 97% 383 

Hospital Provincial de Xai-Xai 391 92% 3 1% 32 8% 426 

Hospital Distrital de Nacala 1 100%     1 

Hospital Rural de Chokwe 15 100%     15 

Hospital Rural de Cuamba 18 24% 4 5% 52 70% 74 

Hospital Rural de Manjacaze 3 100%     3 

Centro de Saude de Chicualacuala 2 67%   1 33% 3 

Centro de Saúde de Massangena 2 50%   2 50% 4 

Centro de Saúde da Macia 1 33% 2 67%   3 

Centro de Saúde de Mabalane 1 100%     1 

Centro de Saúde de Guija 1 100%     1 

Centro Saúde de Massingir 6 100%     6 

Total 4656 55% 757 9% 2998 36% 8411 
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5.1.3.2 Tuberculose 

 

A tuberculose é uma causa básica de óbito bastante frequente, representando 2.4% do total dos 

óbitos e 5.7% dos óbitos por doenças infecciosas. A TB associada ao HIV (HIV resultando em TB) é 

responsável de 3.7% de todos os óbitos e 8.6% dos óbitos por doenças infecciosas (tab.18c). Todavia 

a análise a seguir refere-se somente aos óbitos por TB não associada ao HIV, porque por convenção 

internacional os óbitos por co-infecção TB/HIV são considerados um subgrupo dos óbitos por HIV. 

Com a excepção de algumas subcategorias do código A18, todos os códigos para notificação de TB 

foram utilizados na base de dados, dos quais os mais frequentes são TB pulmonar, sem menção de 

confirmação bacteriológica ou histológica (22%), TB pulmonar, com confirmação histológica e TB 

pulmonar, com confirmação por meio não especificado (ambas 11%), e TB das vias respiratórias, sem 

confirmação bacteriológica ou histológica (7%) (tab.20).  

Tabela 20 – Códigos específicos utilizados para os óbitos que têm como causa básica Tuberculose, 

2013 

Código Descrição N % 

A15 TB Respiratória, Com Confirmação Bacteriológica e Histológica 39 5.3% 

A150 TB pulmonar, com confirmação por exame microscópico da expectoração, 
com ou sem cultura 

37 5.1% 

A151 TB pulmonar, com confirmação somente por cultura 5 0.7% 

A152 TB pulmonar, com confirmação histológica 77 10.5% 

A153 TB pulmonar, com confirmação por meio não especificado 81 11.1% 

A154 TB dos gânglios intratorácicos, com confirmação bacteriológica e histológica 2 0.3% 

A156 Pleuris tuberculoso, com confirmação bacteriológica e histológica 2 0.3% 

A157 TB primária das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histol. 3 0.4% 

A158 Outras formas de TB das vias respiratórias, com confirmação bact.ehistol. 1 0.1% 

A159 TB não especificada das vias respiratórias, com confirmação bact.ehistol. 16 2.2% 

A16 TB Das Vias Respiratórias, Sem Confirmação Bacteriológica ou Histológica 55 7.5% 

A160 TB pulmonar com exames bacteriológico e histológico negativos 44 6.0% 

A161 TB pulmonar, sem realização de exame bacteriológico ou histológico 13 1.8% 

A162 TB pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 163 22.3% 

A163 TB dos gânglios intratorácicos, sem menção de confirmação bact.ehistol. 5 0.7% 

A164 TB da laringe, da traqueia e dos brônquios, sem menção de confirmação 
bacteriológica ou histológica 

1 0.1% 

A165 Pleurisia tuberculosa, sem menção de confirmação bacteriológica ou histol. 11 1.5% 

A167 Tuberculosa respiratória primária sem menção de confirmação bact.ehistol. 2 0.3% 

A168 Outras formas de TB das vias respiratórias, sem menção de confirmação 
bacteriológica ou histológica 

3 0.4% 

A169 TB respiratória, não especificada, sem menção de confirmação bact.ehistol. 30 4.1% 

A17 TB do Sistema Nervoso 2 0.3% 

A170 Meningite tuberculosa 23 3.1% 

A171 Tuberculoma meníngeo 1 0.1% 

A178 Outras TB do sistema nervoso 1 0.1% 
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Código Descrição N % 

A179 TB não especificada do sistema nervoso 1 0.1% 

A18 TB de Outros Órgãos 8 1.1% 

A180 TB óssea e das articulações 5 0.7% 

A181 TB do aparelho geniturinário 1 0.1% 

A182 Linfadenopatia tuberculosa periférica 1 0.1% 

A183 TB do intestino, do peritónio e dos gânglios mesentéricos 5 0.7% 

A184 TB de pele e do tecido celular subcutâneo 1 0.1% 

A188 TB de outros órgãos especificados 13 1.8% 

A19 TB Miliar 18 2.5% 

A190 TB miliar aguda de localização única e especificada 8 1.1% 

A191 TB miliar aguda de múltiplas localizações 7 1.0% 

A192 TB miliar aguda não especificada 3 0.4% 

A198 Outras TB miliares 7 1.0% 

A199 TB miliar não especificada 37 5.1% 

Total 732  

 

Utilizando agregações de códigos, observa-se que a TB das vias respiratórias (TB pulmonar, dos 

gânglios intratorácicos e das vias respiratória) representa 81% (códigos A15 e A16), dos quais menos 

da metade confirmados bacteriologicamente ou histologicamente; a segunda forma mais frequente é 

a TB miliar (11%) (fig.27). Em 2013 Moçambique notificou cerca de 55.000 casos de TB, dos quais 90% 

de TB pulmonar e 10% de TB extrapulmonar; proporção de casos e óbitos por TB pulmonar e 

extrapulmonar é parecida, mesmo se a letalidade das formas de TB extrapulmonares poderia ser 

ligeiramente maior do que as formas pulmonares.  

Figura 27 – Distribuição dos óbitos por tuberculose por tipo de tuberculose, 2013 

 

Mais de metade dos óbitos por TB acontecem entre 15 e 44 anos; 5% dos óbitos por TB acontecem 

nas crianças de 0-4 anos. 68% dos óbitos por TB são de sexo masculino. Lamentavelmente 

Moçambique não notifica os casos de TB por faixa etária e sexo não por isso possível comparar a 

distribuição dos óbitos com a distribuição dos casos para estas características. Não foi observada uma 
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diferença significativa de frequência de TB pulmonar, extrapulmonar e miliar entre as várias faixas 

etárias.  

Com excepção de Cabo Delgado, a proporção de óbitos por TB não muda significativamente entre as 

províncias, sendo máxima em Manica (4.2%) e mínima em Niassa (1.5%); na Província de Cabo Delgado 

a TB causa 10% de todos os óbitos.  

 

 

5.1.3.3 Malária  

 

A malária é uma causa básica de óbito bastante frequente, representando 5.7% do total dos óbitos e 

13% dos óbitos por doenças infecciosas. As formas mais frequentes de malária são malária por 

Plasmodiumfalciparum (80% do total), com complicações especificadas em 43% e não especificadas 

em 38%; foram notificados 12 casos de óbito por plasmodiumvivax (0.9% de todos os casos de 

malária), 27 por plasmodiummalariae (1.6%) e 12 por outros plasmodia (nenhum por plasmodium 

ovale) (tab.21). 

Tabela 21 – Códigos específicos utilizados para os óbitos que têm como causa básica Malária, 2013 

Código Descrição N % 

B50 Malária Por PlasmodiumFalciparum 317 18.5% 

B500 Malária por Plasmodiumfalciparum com complicações cerebrais 496 28.9% 

B508 Outras formas graves e complicadas de malária por Plasmodiumfalciparum 236 13.8% 

B509 Malária não especificada por Plasmodiumfalciparum 327 19.1% 

B51 Malária Por PlasmodiumVivax 3 0.2% 

B510 Malária por Plasmodiumvivax com rotura do baço 2 0.1% 

B518 Malária por Plasmodiumvivax com outras complicações 5 0.3% 

B519 Malária por Plasmodiumvivax sem complicações 5 0.3% 

B52 Malária Por PlasmodiumMalariae 6 0.3% 

B520 Malária por Plasmodiummalariae com nefropatia 1 0.1% 

B528 Malária por Plasmodiummalariae com outras complicações 18 1.0% 

B529 Malária por Plasmodiummalariae sem complicações 2 0.1% 

B53 Outras Formas de Malária Confirmadas Por Exames Parasitológicos 5 0.3% 

B531 Malária por plasmódios de macacos 1 0.1% 

B538 Outras formas de malárias com confirmação parasitológica, não classificadas 
em outra parte 

6 0.3% 

B54 Malária Não Especificada 286 16.7% 

Total 1716  

 

47% dos óbitos por malária acontece nas crianças de 0-4 anos (fig.28), entre as quais 36% dos óbitos 

são devido à malária por Plasmodiumfalciparum com complicações cerebrais (P. falciparum com 

complicações cerebrais causa 28% dos óbitos por malária nas outras faixas etárias). Este dado 

confirma que a população pediátrica é especialmente vulnerável a complicações fatais da malária.  

58% dos óbitos por malária são do sexo masculino; os óbitos são maiores entre os homens em todas 

as faixas etárias. 
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Figura 28 – Distribuição dos óbitos tendo malária como causa básica por faixa etária, 2013 

 

 
 

A proporção de óbitos devidos à malária muda significativamente entre as províncias, sendo mais 

elevada em Cabo Delgado (10%), Nampula (9%) e Zambézia (9%); a proporção menor encontra-se em 

Maputo, Cidade e Província (2%) (tab.22). Este padrão de distribuição geográfica está alinhado com 

os dados do Inquérito dos Indicadores da Malária (IIM) realizado em 2007 e os dados do Programa 

nacional de controlo da Malária (referência: Plano Estratégico da Malária 2012-2016). 

Tabela 22 – Distribuição dos óbitos por malária por província e região de residência, 2013 

Província Malaria Total % Região Malaria Total % 

Cidade de Maputo 110 4586 2.4% 

Região Sul 254 10507 2% 
Maputo 102 4551 2.2% 

Gaza 25 851 2.9% 

Inhambane 17 519 3.3% 

Manica 80 2037 3.9% 

Região 
Centro 

419 7815 5% 
Tete 69 1210 5.7% 

Zambézia 147 1648 8.9% 

Sofala 123 2920 4.2% 

Nampula 903 9829 9.2% 

Região 
Norte 

1043 11569 9% 
Niassa 101 1348 7.5% 

Cabo Delgado 39 392 9.9% 

Total 1716 29891 5.7% 

 

A distribuição dos óbitos por malária por mês desde 2009 até 2013 mostra, com excepção do 

ano de 2010, uma sazonalidade com um pico de óbitos no primeiro trimestre do ano (fig.29). 
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Figura 29 – Distribuição dos óbitos por malária por mês de ocorrência, 2009-2013 

 
 

5.1.3.4 Doenças evitáveis com vacinas 

As doenças evitáveis com vacinas da idade pediátrica aparecem como causa básica de óbito em 101 

casos (0.8% de todos os óbitos por doenças infecciosas e apenas 0.3% de todos os óbitos), dos quais 

39 devidos a doenças para as quais a vacinação é incluída no Programa Alargado de Vacinações (PAV) 

em Moçambique (tab.23).  

É provável que as doenças que precisam de exames microbiológicos para confirmação do diagnóstico 

sejam subestimadas; por exemplo há em total 48 óbitos por doenças bacterianas invasivas 

especificadas (por meningococo, pneumococo e hemophilusinfluenzae tipo b) mas há 93 óbitos por 

meningite bacteriana não especificada, 36 e 1.508 respectivamente por pneumonia bacteriana não 

especificada e pneumonia por microrganismo não especificada. Há igualmente 825 óbitos por diarreia 

e gastroenterite de origem infecciosa presumível mas zero óbitos por rotavírus.  

É de notar que foi registado um óbito por poliomielite paralítica aguda do tipo associada ao vírus 

vacinal. 
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Tabela 23 – Óbitos que têm como causa básica as doenças evitáveis com vacinas da idade 

pediátrica, 2013 

Código Descrição N 

Doença evitáveis com vacinas incluídas no PAV 

A33 Tétano do Recém-nascido (neonatal) 9 

A35 Outros Tipos de Tétano 14 

A36 Difteria 3 

A37 Coqueluche 0 

A800 Poliomielite aguda, associada à vacina 1 

B05 Sarampo 0 

B16 Hepatite Aguda B 10 

B180/B181 Hepatite Viral Crónica B 2 

Total 39 

Doença evitáveis com vacina não incluídas no PAV 

B26 Caxumba (Parotidite Epidémica) 2 

P350 Síndrome da rubéola congénita 0 

B01 Varicela 6 

A39 Infecção Meningocócica 40 

A413/J14 Doença por Hib 1 

G001/A403/B953/J13 Doenças por Estreptococos Pneumoniae 7 

B15 Hepatite Aguda A 6 

A080 Rotavirus 0 

Total 62 

 

Sublinhe-se que entre as doenças evitáveis com vacinas não especificas da idade pediátrica, foram 

registados 3 óbitos por influenza, 6 por febre tifoide devida à Salmonellatyphi e 82 por raiva.  

 

5.1.3.5 Doenças do aparelho cardiovascular 

 

Como já discutido acima, as doenças cardiovasculares são globalmente 6% das causas básicas de óbito; 

todavia a percentagem varia muito entre faixas etárias, aumentando com o aumentar da idade. A 

proporção de óbitos por doenças cardiovasculares sobre todas as causas mantém-se bastante 

parecida entre mulheres e homens em todas as faixas etárias com excepção das faixas de maiores de 

55 anos onde as mulheres têm uma proporção superior à dos homens (tab.24).  
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Tabela 24 – Proporção de óbitos que têm como causa básica as doenças cardiovasculares entre 

todos os óbitos, por sexo e faixas etárias, 2013 

Idade Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

N. doenças 
cardiovasc. 

N. total % N. doenças 
cardiovasc 

N. total % N. doenças 
cardiovasc. 

N. total % 

<1 44 4078 1% 51 4982 1% 96 9302 1% 

1-4 11 1138 1% 12 1259 1% 23 2404 1% 

5-14 21 542 4% 28 673 4% 49 1215 4% 

15-24 48 1110 4% 39 929 4% 87 2041 4% 

25-34 60 2105 3% 73 2662 3% 133 4768 3% 

35-44 83 1425 6% 95 2302 4% 179 3729 5% 

45-54 107 928 12% 191 1700 11% 298 2630 11% 

55-64 151 657 23% 238 1197 20% 389 1855 21% 

65+ 261 827 32% 307 1120 27% 568 1948 29% 

Total 786 12810 6% 1034 16824 6% 1822 29892 6% 

 

Entre as causas específicas de doenças cardiovasculares, as mais frequentes são a hipertensão 

primária e o acidente vascular cerebral não especificado que juntos representam quase 50% de todas 

as causas (tab.25). Todas as condições ligadas a hipertensão (doenças hipertensivas) causaram 48% 

dos óbitos por doenças cardiovasculares. 

Tabela 25 – Frequência das primeiras 20 causas básicas do capítulo Doenças do aparelho 

cardiovascular, 2013 

Código Descrição N % 

I10 Hipertensão Essencial (primária) 647 35.5% 

I64 Acidente Vascular Cerebral, não esp. como hemorrágico ou isquêmico 243 13.3% 

I500 Insuficiência cardíaca congestiva 72 4.0% 

I420 Cardiomiopatia dilatada 71 3.9% 

I619 Hemorragia intracerebral não especificada 64 3.5% 

I50 Insuficiência Cardíaca 63 3.5% 

I674 Encefalopatia hipertensiva 59 3.2% 

I509 Insuficiência cardíaca não especificada 58 3.2% 

I15 Hipertensão Secundária 44 2.4% 

I110 Doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) 33 1.8% 

I119 Doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca (congestiva) 31 1.7% 

I150 Hipertensão renovascular 28 1.5% 

I678 Outras doenças cerebrovasculares especificadas 27 1.5% 

I279 Cardiopatia pulmonar não especificada 25 1.4% 

I159 Hipertensão secundária, não especificada 24 1.3% 

I11 Doença Cardíaca Hipertensiva 22 1.2% 

I42 Cardiomiopatias 12 0.7% 

I61 Hemorragia Intracerebral 11 0.6% 

I139 Doença cardíaca e renal hipertensiva, não especificada 11 0.6% 
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Código Descrição N % 

I519 Doença não especificada do coração 9 0.5% 

Outras causas 268 15% 

 

5.1.3.6 Doenças do aparelho respiratório 

 

Como já discutido atràs, as doenças respiratórias são globalmente 7% das causas básicas de óbito. A 

percentagem varia entre faixas etárias, situando-se num intervalo de 5-11%; as faixas etárias com 

maior frequência de doenças respiratórias são as extremas, de 1-4 anos e de maiores de 64 anos. A 

proporção de óbitos por doenças respiratórias sobre todas as causas mantém-se substancialmente 

parecida entre mulheres e homens em todas as faixas etárias, mesmo se os homens parecem 

ligeiramente mais afectados. (tab.26).  

Tabela 26 – Proporção de óbitos que têm como causa básica as doenças respiratórias entre todos 

os óbitos, por sexo e faixas etárias, 2013 

Idade Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

N. doenças 
resp. 

N. tot % N. doenças 
resp. 

N.tot % N. doenças 
resp. 

N. tot % 

<1 220 4078 5% 249 4982 5% 475 9302 5% 

1-4 114 1138 10% 103 1259 8% 217 2404 9% 

5-14 42 542 8% 58 673 9% 100 1215 8% 

15-24 60 1110 5% 58 929 6% 118 2041 6% 

25-34 122 2105 6% 157 2662 6% 279 4768 6% 

35-44 71 1425 5% 138 2302 6% 210 3729 6% 

45-54 67 928 7% 115 1700 7% 182 2630 7% 

55-64 48 657 7% 100 1197 8% 148 1855 8% 

65+ 91 827 11% 130 1120 12% 221 1948 11% 

Total 835 12810 7% 1108 16824 7% 1950 29892 7% 

 

As primeiras 20 causas mais frequentes entre as causas do capítulo doenças respiratórias, abrangem 

quase a totalidade de todas as causas, 61% sendo uma única causa “broncopneumonia não 

especificada”. Infelizmente estas causas têm um nível de detalhe muito escasso (ex. 

broncopneumonia e pneumonia por organismos não especificados) e algumas deveriam ser causas 

directas e não causas básicas porque são mecanismos de óbito mais do que causas (ex. insuficiência 

respiratória) (tab.27). O escasso uso de códigos específicos provavelmente depende ou está 

relacionada a pouca disponibilidade de exames microbiológicos para confirmação do agente 

etiológico; mas uma outra razão pode ser a escassa tendência dos médicos de pedir exames 

microbiológicos e reportá-los ao momento de preencher o certificado de óbito.  
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Tabela 27 – Frequência das primeiras 20 causas básicas do capítulo Doenças do aparelho 

respiratório, 2013 

Código Descrição N % 

J180 Broncopneumonia não especificada 1189 61.0% 

J18 Pneumonia por microrganismo não especificada 184 9.4% 

J189 Pneumonia não especificada 117 6.0% 

J960 Insuficiência respiratória aguda 84 4.3% 

J969 Insuficiência respiratória não especificada 32 1.6% 

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma 30 1.5% 

J159 Pneumonia bacteriana não especificada 26 1.3% 

J21 Bronquiolite Aguda 19 1.0% 

J90 Derrame pleural não classificado em outra parte 16 0.8% 

J96 Insuficiência respiratória não classificada de outra parte 14 0.7% 

J64 Pneumoconiose não especificada 13 0.7% 

J91 Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte 12 0.6% 

J99 Transtornos respiratórios em doenças classificadas em outra parte 11 0.6% 

J219 Bronquite aguda não especificada 9 0.5% 

J98 Outros Transtornos Respiratórios 9 0.5% 

J45 Asma 9 0.5% 

J188 Outras pneumonias devidas a microrganismos não especificados 9 0.5% 

J170 Pneumonia em doenças bacterianas classificadas em outra parte 8 0.4% 

J181 Pneumonia lobar não especificada 8 0.4% 

J690 Pneumonite devida a alimento ou vómito 7 0.4% 

Outras causas 144 7% 

 

5.1.3.7 Tumores 

Como já discutido acima, os tumores são globalmente 4% das causas básicas de óbito, todavia fazendo 

uma análise mais aprofundada das neoplasias parece houver um problema de qualidade de dados. O 

Hospital Central de Beira registou 149 óbitos por Neoplasia Maligna de Glândulas Salivares (código 

C08) em crianças menores de um ano; isso sugere que houve um erro sistemático de codificação duma 

outra causa de óbito. Os dados a seguir são apresentados eliminando estes 149 óbitos mal codificados.  

Após da correcção de dados, os tumores são globalmente 3.3% das causas básicas de óbito. A 

percentagem varia muito entre faixas etárias, registando um aumento constante com o aumentar da 

idade. Destaca-se a faixa de 5-14 anos que tem uma proporção de óbitos por neoplasias relativamente 

elevada em comparação com outras crianças e jovens adultos; nesta faixa etária o tipo de tumor mais 

frequente são as neoplasias malignas, declaradas ou presumidas ser primárias, do tecido linfoide, 

hematopoiético e afins. Em adultos maiores de 45 anos a proporção de óbitos por tumores sobre 

todas as causas é ligeiramente maior nas mulheres do que nos homens (tab.28). 
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Tabela 28 – Proporção de óbitos que tem como causa básica as neoplasias entre todos os óbitos, 

por sexo e faixas etárias, 2013 

Idade Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

Nº neoplasias Nº tot % Nº neoplasias Nº tot % Nº neoplasias Nº tot % 

<1 38 4078 1% 43 4982 1% 82 9302 1% 

1-4 20 1138 2% 14 1259 1% 34 2404 1% 

5-14 31 542 6% 37 673 5% 68 1215 6% 

15-24 34 1110 3% 36 929 4% 70 2041 3% 

25-34 52 2105 2% 89 2662 3% 141 4768 3% 

35-44 64 1425 4% 98 2302 4% 162 3729 4% 

45-54 76 928 8% 79 1700 5% 155 2630 6% 

55-64 45 657 7% 69 1197 6% 115 1855 6% 

65+ 66 827 8% 81 1120 7% 147 1948 8% 

Total 426 12810 3% 546 16824 3% 974 29892 3% 

 

Entre as causas específicas de neoplasias, a maioria são neoplasias malignas e tem um nível de detalhe 

e variedade bastante elevados. As neoplasias malignas mais frequentes são as do fígado e vias biliares 

intra-hepáticas (em total 16%) e as do colo do útero (em total 6%) (tab.29). Contrariamente aos anos 

passados, as neoplasias benignas ou de comportamento incerto ou desconhecido são poucas (8% em 

todas as localizações); são bastante frequentes os carcinomas em situ (13% em todas as localizações).  

A análise por agrupamento de localização dos tumores malignos mostra que a localização mais 

frequente são os dos órgãos digestivos (22%), do tecido linfóide, hematopoiético e afins (13%), do 

lábio, cavidade oral e faringe (7%), dos órgãos genitais femininos (7%) e do mesotelio e tecidos moles 

(7%). Os tumores de localizações mal definidas, secundárias e não especificadas, são uma 

percentagem bastante alta (6%) que deveria ser reduzida através dum diagnóstico mais acurado e 

uma melhor codificação. 

Tabela 29 – Frequência das primeiras 20 causas básicas do capítulo Neoplasias, 2013 

Código Descrição Nº % 

C220 Carcinoma de células hepáticas 109 11.2% 

C07 Neoplasia maligna da glândula parótida 57 5.9% 

C539 Neoplasia maligna do colo do útero, não especificado 43 4.4% 

C80 Neoplasia maligna, sem especificação de localização 41 4.2% 

C46 Sarcoma de Kaposi 32 3.3% 

D090 Carcinoma in situ da bexiga 26 2.7% 

C229 Neoplasia maligna do fígado, não especificada 23 2.4% 

C679 Neoplasia maligna da bexiga, sem outra especificação 22 2.3% 

D001 Carcinoma in situ do esôfago 22 2.3% 

C962 Tumor maligno de mastócitos 19 2.0% 

C837 Tumor de Burkitt 18 1.8% 

C469 Sarcoma de Kaposi, não especificado 18 1.8% 

C509 Neoplasia maligna da mama, não especificada 18 1.8% 
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Código Descrição Nº % 

D075 Carcinoma in situ da próstata 17 1.7% 

C61 Neoplasia maligna da próstata 15 1.5% 

C67 Neoplasia maligna da bexiga 14 1.4% 

C22 Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas 13 1.3% 

C859 Linfoma não-Hodgkin de tipo não especificado 12 1.2% 

C349 Neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não especificado 9 0.9% 

C910 Leucemia linfoblástica aguda 9 0.9% 

Outras causas 437 45% 

Total 974  

 

Uma comparação entre homens e mulheres mostra que a diferença principal é claramente devida aos 

tumores dos órgãos genitais femininos, que mas mulheres são 21% de todos os tumores malignos. 

Nos homens os tumores dos órgãos digestivos representam 33% de todos os tumores malignos 

(fig.30). Nos homens nota-se também uma frequência maior de tumores do lábio, cavidade oral e 

faringe: 13% nos homens contra 5% nas mulheres (percentagem calculada sem contabilizar os 

tumores dos órgãos genitais femininos). O tumor maligno da mama é apenas 5% dos tumores das 

mulheres.  

Figura 30 – Distribuição dos óbitos por neoplasias malignas por agrupamentos de localização e 

sexo (N. sexo Feminino=330; N. sexo Masculino=427), 2013 

 

 

5.1.3.8 Diabete 

 

A diabete, nas suas várias formas, representa globalmente apenas 1.1% das causas básicas de óbito; 

todavia a percentagem varia entre faixas etárias registando um aumento constante com o aumentar 

da idade e sendo 4% nos adultos maiores de 45 anos. A diabete é causa de óbito mais frequente nos 

homens (M/F ratio é 1.6) em todas as faixas etárias. 
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Entre os tipos específicos de diabete, os mais frequentes são diabete mellitus não especificada (63%), 

seguido pelo diabetes mellitusinsulino-dependente(19%) e diabetes mellitusnão-insulino-dependente 

(15%). No total as formas registadas como diabete com complicações são 32%, sem complicações 29% 

e o resto são formas sem especificação (tab.30). 

Tabela 30 – Códigos específicos utilizados para os óbitos que tem como causa básica Diabete, 2013 

Código Descrição N % 

E10 Diabetes Mellitus (DM) Insulino-dependente 25 7.7% 

E100 DM insulino-dependente - com coma 7 2.2% 

E101 DM insulino-dependente - com cetoacidose 8 2.5% 

E104 DM insulino-dependente - com complicações neurológicas 1 0.3% 

E105 DM insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas 1 0.3% 

E106 DM insulino-dependente - com outras complicações especificadas 1 0.3% 

E107 DM insulino-dependente - com complicações múltiplas 2 0.6% 

E108 DM insulino-dependente - com complicações não especificadas 8 2.5% 

E109 DM insulino-dependente - sem complicações 7 2.2% 

E11 DM Não-insulino-dependente 5 1.5% 

E110 DM não-insulino-dependente - com coma 5 1.5% 

E111 DM não-insulino-dependente - com cetoacidose 2 0.6% 

E112 DM não-insulino-dependente - com complicações renais 2 0.6% 

E115 
DM não-insulino-dependente - com complicações circulatórias 
periféricas 1 0.3% 

E116 
DM não-insulino-dependente - com outras complicações 
especificadas 4 1.2% 

E117 DM não-insulino-dependente - com complicações múltiplas 4 1.2% 

E118 DM não-insulino-dependente - com complicações não especificadas 4 1.2% 

E119 DM não-insulino-dependente - sem complicações 22 6.8% 

E12 DM Relacionado Com a Desnutrição 1 0.3% 

E120 DM relacionado com a desnutrição - com coma 1 0.3% 

E124 DM relacionado com a desnutrição - com complicações neurológicas 1 0.3% 

E13 Outros Tipos Especificados de DM 5 1.5% 

E130 Outros tipos especificados de DM - com coma 2 0.6% 

E139 Outros tipos especificados de DM - sem complicações 1 0.3% 

E14 DM NãoEspecificado 96 29.7% 

E140 DM não especificado - com coma 13 4.0% 

E141 DM não especificado - com cetoacidose 8 2.5% 

E145 DM não especificado - com complicações circulatórias periféricas 4 1.2% 

E146 DM não especificado - com outras complicações especificadas 5 1.5% 

E147 DM não especificado - com complicações múltiplas 6 1.9% 

E148 DM não especificado - com complicações não especificadas 8 2.5% 

E149 DM não especificado - sem complicações 63 19.5% 

Total  323  
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5.1.3.9 Causas externas 

 

No total as causas externas são a causa básica de 4% de todos os óbitos. Infelizmente a análise das 

causas externas é afectada pelo facto de, para muitos óbitos, terem sido utilizados os códigos do 

capítulo XIX “Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas” apesar 

deste capítulo do CID-10 não ser permitido para a codificação das causas básicas. Consequentemente, 

somente 51% dos 1.329 óbitos por causas externas foi correctamente codificado com os código do 

capítulo XX “Causas externas de morbidade e de mortalidade” e os dois grupos de causas serão 

apresentados separadamente.  

A distribuição das causas externas varia muito nos dois sexos, sendo significativamente maior nos 

homens em quase todas as faixas etárias. Os adolescentes e jovens adultos são as faixas etárias 

maioritariamente afectadas. Nos homens de 5-34 anos as causas externas causam uma percentagem 

de óbitos não negligenciável (11%) (tab.31).  

Tabela 31– Proporção de óbitos que têm como causa básica as causas externas entre todos os 

óbitos, por sexo e faixas etárias, 2013 

Idade Sexo feminino Sexo masculino Total 

n causas 
ext. 

ntot % n causas 
ext. 

ntot % n causas 
ext. 

ntot % 

<1 43 4078 1% 75 4982 2% 118 9302 1% 

1-4 61 1138 5% 78 1259 6% 139 2404 6% 

5-14 50 542 9% 92 673 14% 142 1215 12% 

15-24 50 1110 5% 149 929 16% 199 2041 10% 

25-34 52 2105 2% 209 2662 8% 261 4768 5% 

35-44 44 1425 3% 129 2302 6% 173 3729 5% 

45-54 22 928 2% 85 1700 5% 107 2630 4% 

55-64 25 657 4% 53 1197 4% 78 1855 4% 

65+ 40 827 5% 71 1120 6% 111 1948 6% 

Total 387 12810 3.0% 941 16824 5.6% 1328 29892 4.4% 

 

Entre as causas externas têm um nível de detalhe bastante elevado; o acidente de transporte não 

especificado é a causa básica mais frequente (14%), seguida pelo envenenamento acidental não 

especificado (11%) e pedestre traumatizado em um acidente de transporte não especificado (11%). 

Nas causas menos frequentes há vários tipos de acidentes de transporte que no total representam 

49% de todos os óbitos por causa externa (tab.32 e fig.31). 38% dos óbitos por acidente de transporte 

acontecem em homens de 15-34 anos. É interessante observar que, mesmo se com frequência 

pequena, nas 15 causas mais frequentes figura a intoxicação alcoólica (2.4%); a assepsia insuficiente 

durante a prestação de cuidados cirúrgicos e médicos causou 1.7% dos óbitos por causa externa. 

Houve 1 óbito por agressão sexual por meio de força física e nenhum por síndrome dos maus tratos. 

A lesão autoprovocada intencionalmente é rara mas igualmente frequente nos homens e nas 

mulheres.  
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Tabela 32 – Frequência das primeiras 15 causas básicas do capítulo Causas externas (excluindo as 

Consequências das causas externas) (N=678), 2013 

Cod. Descrição N % 

V99 Acidente de transporte não especificado 95 14.0% 

X49 Envenenamento (intoxicação) acidental por e exposição a outras 
substâncias químicas nocivas e às não especificadas 

77 11.4% 

V099 Pedestre traumatizado em um acidente de transporte não especif. 72 10.6% 

V299 Motociclista traumatizado em um acidente de trânsito não especif. 24 3.5% 

V093 Pedestre traumatizado em um acidente de trânsito não especificado 23 3.4% 

V039 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel, "pickup" ou 
caminhonete - acidente não especif. se de trânsito ou não de trânsito 

18 2.7% 

Y912 Intoxicação alcoólica grave 16 2.4% 

X490 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras 
substâncias químicas nocivas e às não especificadas - residência 

15 2.2% 

V89 Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipo(s) de 
veículo(s) não especificado(s) 

10 1.5% 

W69 Afogamento e Submersão em Águas Naturais 9 1.3% 

W199 Queda sem especificação - local não especificado 9 1.3% 

X999 Agressão por meio de objecto cortante ou penetrante - local não esp. 8 1.2% 

X449 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras 
drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - 
local não especificado 

8 1.2% 

V031 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], 
"pickup" ou caminhonete - acidente de trânsito 

8 1.2% 

V03 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel (carro), 
"pickup" ou caminhonete 

8 1.2% 

Outras causas 278 41.0% 

 

Figura 31 – Distribuição dos óbitos por causas externas (N=678) por agrupamentos, 2013 

 

 

Acidentes de 
transporte

49%

Intoxicação 
acidental por 
exposição a 
substâncias 

nocivas
19%

Agressão
6%

Quedas
4%

Lesão 
autoprovocada 

intencionalmente
3%

Afogamento e 
submersão 
acidentais

3%

Complicações de 
cuidados médicos 

e cirúrgicos
3%

Evento de 
intenção não 
determinada

3% Outras 
causas

10%



Análise da mortalidade nacional - Moçambique - SIS-ROH 2013 

60 

 

No que diz respeito às Consequências de causas externas (Capitulo XIX) (em total 561 óbitos registados 

tendo estas como causa básica) as mais frequentes são queimadura e corrosão de parte do corpo não 

especificada ou múltiplas regiões (18%), traumatismo intracraniano (12%), traumatismos múltiplos 

não especificados (7%), traumatismos da cabeça e face (10%). O uso frequente destes códigos indica 

por um lado que ainda não está claro como certificar os óbitos por causas externas e por outro lado 

que a causa externa não é sempre conhecida ou fácil de ser informada e os médicos codificadores 

tendem a certificar o tipo de lesão e traumatismo que levou à morte. 

 

Uma análise por faixa etária mostra uma diferença de distribuição de causas externas e consequências 

de causas externas por idade (fig.32). As crianças pequenas são principalmente afectadas por 

intoxicação acidental e queimaduras. As faixas etárias entre 15 e 54 anos são fundamentalmente 

parecidas, com uma alta proporção de óbitos por acidentes de transporte. Nas faixas de idade 

pediátricas há uma percentagem relativamente alta de afogamentos. As agressões são mais 

frequentes entre 15 e 54 anos e as quedas nos maiores de 55 anos. 

Figura 32 – Distribuição dos óbitos por causas externas e consequências de causas externas por 

agrupamento de causas e faixas etárias, 2013 
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foram 333 em mulheres de mais de 12 anos. Na base de dados há também outros 297 óbitos de <15 

anos (incluindo casos de sexo masculino), sendo provavelmente consequência de uma escolha errada 

de tipo de código (uso do capítulo XV ao invés do capítulo XVI “Condições originadas no período 

perinatal” tais como as condições ligadas à gestação e consequências do trabalho de parto e parto). 

Entre as mulheres de >15 anos as causas ligadas à gravidez, parto e puerpério representam 4.7% de 

todas as causas de óbito; esta percentagem varia bastante entre as diferentes províncias, com um 

intervalo de 0.4-12%, sugerindo uma diferente qualidade dos cuidados maternos e/ou uma diferente 

organização da gestão das pacientes no território (tab.33).  

Tabela 33 – Proporção de óbitos devidos a causas básicas ligadas a gravidez, parto e puerpério 

(GPP) entre todos os óbitos de mulheres de >15 anos, por cada província, 2013 

Província de residência Causas ligadas a GPP Todas causas % 

Cabo Delgado 1 79 1% 

Cidade de Maputo 64 1483 4% 

Gaza 5 265 2% 

Inhambane 5 177 3% 

Manica 20 436 5% 

Maputo 44 1252 4% 

Nampula 102 1490 7% 

Niassa 42 342 12% 

Sofala 3 765 0.4% 

Tete 12 262 5% 

Zambézia 17 501 3% 

Total 315 7052  

 

42% dos óbitos ligados à GPP acontecem na faixa etária de 25-34 anos, 41% em mulheres de 15-24 

anos, 12% em mulheres de 35-44 anos, 3% em mulheres de 12-14 anos e os restantes 5% em mulheres 

de mais de 45 anos.  

Entre as causas por gravidez, parto e puerpério existe um nível de detalhe bastante elevado e as 

primeiras 20 causas básicas abrangem apenas 66% dos óbitos. As causas mais frequentes são a ruptura 

do útero antes ou durante o trabalho de parto (13%), a eclâmpsia nas suas várias formas clínicas (26%) 

e outros transtornos hipertensivos da gravidez (7%), incluindo a pré-eclâmpsia (tab.34). Houve 4 

óbitos por aborto voluntário.  

71% dos óbitos por gravidez, parto e puerpério aconteceram nas primeiras 48 horas de internamento. 

A modalidade de admissão foi urgente de serviço de urgência em 48% dos casos, transferência doutra 

unidade sanitária em 35%, e transferência de consultas externas apenas para 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise da mortalidade nacional - Moçambique - SIS-ROH 2013 

62 

 

Tabela34 – Frequência das primeiras 20 causas básicas do capítulo Gravidez, parto e puerpério, 

2013 

Código Descrição Nº % 

O711 Ruptura do útero durante o trabalho de parto 32 9.8% 

O159 Eclâmpsia não especificada quanto ao período 25 7.7% 

O151 Eclâmpsia no trabalho de parto 24 7.4% 

O150 Eclâmpsia na gravidez 19 5.8% 

O141 Pré-eclâmpsia grave 13 4.0% 

O710 Ruptura do útero antes do início do trabalho de parto 10 3.1% 

O15 Eclâmpsia 10 3.1% 

O009 Gravidez ectópica, não especificada 10 3.1% 

O459 Descolamento prematuro da placenta, não especificado 8 2.5% 

O021 Aborto retido 8 2.5% 

O72 Hemorragia Pós-parto 8 2.5% 

O152 Eclâmpsia no puerpério 8 2.5% 

O85 Infecção Puerperal 7 2.1% 

O622 Outras formas de inércia uterina 6 1.8% 

O100 Hipertensão essencial pré-existente complicando a gravidez, o 
parto e o puerpério 

6 1.8% 

O269 Afecções ligadas a gravidez, não especificadas 6 1.8% 

O722 Hemorragias pós-parto, tardias e secundárias 5 1.5% 

O881 Embolia amniótica 5 1.5% 

O44 Placenta Prévia 5 1.5% 

Outras causas 111 34.0% 

 

A distribuição das causas básicas de óbito ligadas à gravidez, parto e puerpério, agrupadas por 

patologias homogéneas, mostram que não há muitas diferenças entre mulheres de 15 até 44 anos: a 

frequência de eclâmpsia diminui ligeiramente com o aumentar de idade; a laceração do períneo, os 

traumatismos e as hemorragias pós-parto são mais frequentes no 25-34. Na faixa de idade de mais de 

45 anos há só 15 óbitos dos quais 8 por edema, proteinuria e transtornos hipertensivos da gravidez, 

parto e puerpério. Na faixa de idade de 12-14 anos há só 11 óbitos dos quais 5 por complicações 

ligadas ao puerpério incluindo infecções (fig.33). 

Figura 33 – Distribuição dos óbitos por gravidez, parto e puerpério por agrupamentos e faixas 

etárias, 2013 
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5.1.4 Comparação dos resultados do SIS-ROH com outros dados de mortalidade de 

Moçambique 

 

Os dados de mortalidade estimados pela Organização Mundial da Saúde para o ano 2010 são 

apresentados na tabela 35. Os dados calculados utilizando os dados do SIS-ROH mostram uma 

marcada subnotificação de todos os óbitos, menos acentuada para os óbitos neonatais. Todavia este 

dado não surpreende de todo porque o SIS-ROH regista somente os óbitos intra-hospitalares em 22 

dos 53 hospitais do país, dos quais 17 disponibilizaram dados para esta análise e 6 centros de saúde. 

Tabela 35 – Comparação entre os indicadores de mortalidade estimados pela OMS (2012) e os 

calculados com os dados do SIS-ROH (2013) 

Indicador WHO (2012) SIS-ROH 
(2013) 

Cobertura do 
SIS-ROH (%) 

Mortalidade em <5 anos 83,787 12,269 15% 

Mortalidade em <1 ano 58,955 9,621 16% 

Mortalidade neonatal (0-28 dias) 28,278 7,180 25% 

Taxa bruta de mortalidade 12.4/1000  1.3/1000 10% 

Taxa de mortalidade por HIV/SIDA 305/100,000 53/100,000 17% 

 

O INCAM (Inquérito Nacional sobre Causas de Mortalidade)5, um inquérito associado ao censo de 2007 

e baseado na autópsia verbal para o registo de causas de óbitos em Moçambique, forneceu os dados 

ilustrados na tabela 36. Os dados do INCAM são representativos da mortalidade de toda a população 

a nível nacional, portanto, o INCAM reflecte a situação da população tanto urbana quanto rural, e 

inclui os óbitos intra e extra-hospitalares. É possível observar um nível de subnotificação dos óbitos 

por parte do SIS-ROH maior do que calculado utilizando dados mais recentes (baseados 

principalmente em DHS e modelos estatísticos). Nota-se também muita diferença de distribuição dos 

óbitos por faixa de idade e por causa de óbito. A proporção de óbitos neonatais (0-28 dias de idade) é 

muito maior entre os óbitos intra-hospitalares, no SIS-ROH, (22%) que no INCAM (8%), possivelmente 

para uma concentração nos hospitais de partos complicados (principalmente prematuros) que 

necessitam de assistência ao parto. A septicemia do recém-nascido é causa de morte neonatal em 

35% dos casos registados no INCAM e é muito menos frequente nos recém-nascidos hospitalizados 

(18% dos casos registados no SIS-ROH).  

A proporção dos óbitos de crianças de 28dias-4 anos de idade é muito maior no INCAM (35% de todos 

os óbitos contra 16% do SIS-ROH) e a causa principal de óbito é malária (51%).  

Na faixa de idade de 5-14 anos e >14 anos a diferença mais relevante, - mais uma vez - é a proporção 

de óbitos devidos a malária (49% e 14% no INCAM, respectivamente para 5-14 anos e >14 anos, e 16% 

e 4% no SIS-ROH). 

                                                           
5 Mozambique National Institute of Statistics, U.S. Census Bureau, MEASURE Evaluation, U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention. Mortality in Mozambique: Results from a 2006–2007 Post-Census Mortality Survey. Chapel Hill, USA: MEASURE 

Evaluation, 2012 
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No total de óbitos e em cada faixa etária a proporção de óbitos causados pelo HIV/SIDA é muito 

parecida tanto no INCAM como no SIS-ROH: as duas fontes de dados mostram que o HIV/SIDA é a 

causa principal de óbito nos adultos. 

Tabela 36 – Comparação entre os indicadores de mortalidade mensurados no INCAM (2007) e os 

calculados com os dados do SIS-ROH (2013) 

Indicador INE/CDC (2007) SIS-ROH (2013) 

Mortalidade em <1 ano 99/1000 7.9/1000 

Taxa bruta de mortalidade (em 2009) 14.6/1000  1.3/1000 

Mortalidade neonatal (0-28 dias) 32.8/1000 7.9/1000 

Óbitos de 0-27 dias de idade 8% 22% 

Septicemia do recém-nascido 35% 18% 

Factores Maternos 10% 0.8% 

Prematuridade 28% 21% 

Óbitos de 28 dias-4 anos de idade 35% 16% 

Malária 51% 15% 

HIV/SIDA 16% 12% 

Diarreia 7% 9% 

Óbitos de 5-14 anos 7% 4% 

Malária 49% 16% 

HIV/SIDA 14% 14% 

Acidentes 8% 6% 

Diarreia 6% 4% 

Óbitos de >14 anos de idade 50% 57% 

HIV/SIDA 40% 40% 

Malária 14% 4% 

Doenças cardiovasculares 7% 9% 

Acidentes e causas externas 6% 9% 

Total de óbitos   

HIV/SIDA 27% 26% 

Malária 29% 5% 

 

O INCAM mostra que 62% dos mortos foi à procura de tratamento clínico para a condição que levou 

ao óbito, mas somente 21% dos óbitos aconteceram em uma unidade sanitária. A nível nacional 75% 

dos óbitos aconteceram em casa, mas esta percentagem muda em áreas rurais (82%) e urbanas (54%); 

4% acontece em outros lugares (via pública, local de trabalho, etc.). Confrontando com os dados de 

óbitos intra-hospitalares do SIS-ROH, a grande discrepância em termos de óbitos de <5 anos 

(neonatais e pós-neonatais) e em termos de proporção de óbitos por malária, permitem formular a 

hipótese de que as crianças de 28-dias-4 anos não têm adequado acesso aos serviços de saúde, em 

geral e principalmente por complicações agudas da malária; na generalidade parece que os casos de 

malária morrem mais em casa, em áreas rurais, que nas unidades de sanitárias (pelo menos nas dos 

níveis II-IV) e isso explicaria a grande diferença entre os achados do INCAM e os do SIS-ROH e mostra 

as limitações de um registo de mortalidade baseado nos óbitos intra-hospitalares para representar o 

perfil epidemiológico do país. É também provável que a autópsia verbal sobrestime os casos de 

malária (por falta de confirmação do diagnóstico com laboratório/testes rápidos) e/ou que a situação 
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epidemiológica de 2007 seja diferente daquela de 2013: de facto, vários indicadores do programa de 

controlo da malária indicam uma diminuição da incidência desta infecção. 

 

Utilizando as taxas de mortalidade estimadas por cada província pelo INCAM, é possível avaliar o grau 

de cobertura do SIS-ROH em cada província (tab.37). Mesmo se as taxas de mortalidade mudaram 

entre 2007 e 2013 e os dados de cobertura não podem ser considerados certos, é indubitável que a 

cobertura do SIS-ROH é muito mais alta nas províncias de Maputo, Cidade e Província e Nampula que 

nas outras. A cobertura na Cidade de Maputo é especialmente alta (43%) e pode ser considerada 

parecida também nos anos 2009-2012, sendo os dados do HCM importante para cobrir esta província. 

Os dados do HCM podem ser considerados uma importante e representativa fonte de dados para 

avaliar as tendências de mortalidade nesta área geográfica. 

 
Tabela 37 – Comparação entre os óbitos registados no SIS-ROH (2013), distribuídos por província 

de residência, e os óbitos totais estimados utilizando as taxas de mortalidade do INCAM (2007) 

por cada província 

Província de 
residência 

Número 
óbitos do 
SIS-ROH 
(2013) 

Taxa de 
mortalidade/1000 
por província do 
INCAM (2007) 

População 
projectada pelo 
INE (2013) 

Número de 
óbitos 
anuais 
estimado  

Cobertura 
do SIS-
ROH por 
província 

Cabo Delgado 408 16.5 1 830 124 30197 1% 

Cidade de Maputo 5239 10.1 1 209 993 12220 43% 

Gaza 887 20.7 1 367 849 28314 3% 

Inhambane 559 15.2 1 451 081 22056 3% 

Manica 2073 15.5 1 800 247 27903 7% 

Província de Maputo 5237 11.9 1 571 095 18696 28% 

Nampula 10721 13.4 4 767 442 63883 17% 

Niassa 1379 14.5 1 531 958  22213 6% 

Sofala 2960 16.4 1 951 011 31996 9% 

Tete 1246 14 2 322 294 32512 4% 

Zambézia 1696 14.5 4 563 018 66163 3% 

Total 32405   24 366 112 356158 9% 

 

A comparação com um estudo da Universidade Eduardo Mondlane (UEM)6, feito recolhendo dados 

das Conservatórias de Registo Civil das cidades de Maputo, Beira, Chimoio e Nampula em 2001 é 

ilustrada na tabela 38. O estudo da UEM é enfocado sobre os óbitos das áreas urbanas, portanto a 

população dos óbitos é, em princípio, mais parecida à do SIS-ROH; a diferença reside claramente no 

facto de que o estudo abrange ambos os óbitos intra e extra-hospitalares. Outra diferença importante 

é que em 2001 a escolha e codificação das causas de óbito não seguia rigorosamente as regras da CID.  

                                                           
6Cliff J., Jahit S., Orvalho A., Novoa A., Dgedge M., Machatine G., Cossa H. Estudo das principais causas de morte registadas, 

nas cidades de Maputo, Beira, Chimoio e Nampula, em 2001. Maputo, Moçambique: Ministério da Saúde, Faculdade de 

Medicina/UEM e CISM, 2003 
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Como para o INCAM, a proporção de óbitos devidos a malária mostra uma diminuição muito marcada 

em todas as cidades. Entre as doenças infecciosas também as diarreias mostram uma diminuição, 

mesmo se não muito acentuada. Esta diferença pode indicar uma real mudança do perfil 

epidemiológico das áreas urbanas.  

A proporção de óbitos por HIV/SIDA mostra um aumento em todas as cidades (particularmente grande 

em Maputo e Chimoio) com excepção de Nampula. Isso, além de ser o efeito da ampliação da 

epidemia de HIV, pode ser devido a um aumento da detecção da infecção por HIV e o diagnóstico do 

SIDA como causa de óbito. Contemporaneamente observa-se uma diminuição importante da 

proporção de óbitos por tuberculose que pode ser o real efeito dos progressos do programa de 

controlo da tuberculose (desde 2001 aumentou a taxa de detecção dos casos e da taxa de cura) mas 

também pode depender da codificação dos óbitos por TB nos doentes HIV+ com óbitos por HIV/SIDA.   

A proporção de óbitos por causas perinatais em 2013 é muito mais alta que em 2001 na Beira e 

Chimoio: isto pode ser um bias devido à selecção dos óbitos intra-hospitalares por parte do SIS-ROH 

(como discutido anteriormente durante a comparação com o INCAM). 
 

Tabela 38 – Comparação entre a frequência das primeiras 10 causas de óbito mais frequentes por 

cada cidade em 2001 (estudo da UEM) e 2013 (SIS-ROH) 

Maputo/HCM Beira/HCB 

Causa de óbito 2001 
(%)  

2013 
(%) 

Causa de óbito 2001 (%)  2013 (%) 

Malária 22 3 HIV/SIDA 21 31 

Causas de morte perinatal 13 12 Malária 15 4 

Tuberculose 10 2 Tuberculose 13 2 

HIV/SIDA 8 31 Pneumonia/brocopneumonia 7 5 

Anemias 5 0.4 Causas de morte perinatal 6 17 

Pneumonia/brocopneumonia 5 3 Malnutrição 5 1 

Doenças diarreicas 5 1 Doenças diarreicas 4 2 

Acidente de viação 3 3 Anemias 4 6 

Hipertensão arterial 3 8 Septicemia 2 2 

Acidente vascular cerebral 2 1 Meningites 2 0.5 

Chimoio/HPC Nampula/HCN 

Causa de óbito 2001 
(%)  

2013 
(%) 

Causa de óbito 2001  
(%)  

2013 
(%) 

Malária 21 4 Malária 22 8 

HIV/SIDA 16 27 HIV/SIDA 11 11 

Tuberculose 10 4 Tuberculose 8 2 

Pneumonia/brocopneumonia 9 8 Doenças diarreicas 7 5 

Doenças diarreicas 8 1 Pneumonia/brocopneumonia 6 6 

Causas de morte perinatal 5 29 Anemias 5 4 

Malnutrição 4 3 Acidente vascular cerebral 4 2 

Anemias 3 1 Meningites 4 1 

Envenenamento 3 0.1 Hipertensão arterial 2 1 

Meningites 2 1 Insuficiência cardíaca 2 1 
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5.2 Secção II - Análise dos dados do Hospital Central de Maputo (HCM) 
 

A análise dos dados do HCM permite avaliar a tendência dos óbitos intra-hospitalares em cinco anos, 

de 2009 até 2013. Os dados de 2008 não foram incluídos na análise detalhada porque 2008 foi o 

primeiro ano de implementação do SIS-ROH no HCM e no país em geral e, a qualidade dos dados 

poderia não ser fiável. Os dados de internamento do HCM utilizados para calcular a taxa de 

mortalidade intra-hospitalar são os fornecidos directamente pelo Núcleo de Estatística e Planificação 

(NEP) do HCM para os anos 2010-2013 e os publicados no relatório de análise de mortalidade anterior: 

alguns dados são incompletos. 

Olhando para os dados de 2013, pode-se observar que a taxa de mortalidade muda grandemente 

entre departamentos: na Unidade de cuidados intensivos (UCI), incluindo o serviço de observação dos 

adultos, a mortalidade chega a ser de 48% dos doentes internados; a segunda mortalidade mais alta 

é nos Departamentos de Medicina (15.4%) e de Pediatria (8.6%). A taxa de mortalidade geral do HCM 

é de 8.9% (tab.39). 

A taxa de mortalidade geral, considerando o subtotal dos departamentos de Cirurgia, 

Ginecologia/Obstetrícia, Medicina, Pediatria e Ortopedia, é geralmente constante com uma média de 

7.5% com a excepção de 2011 que registou um leve aumento (8.4%) (tab.37). De 2010 até 2013 

também a taxa de mortalidade geral incluindo todos os departamentos de internamento mostra leves 

flutuações anuais, com uma média de 8.5%. Entre os departamentos, observa-se uma diminuição da 

taxa de mortalidade em Pediatria nos últimos 3 anos e um ligeiro aumento em Medicina nos últimos 

4 anos; na UCI/SO tem uma tendência ao aumento desde 2010 com um pique em 2012 (fig.34).  

 

Tabela 39 – Número dos óbitos registados através do SIS-ROH, número de pacientes admitidos em 

internamento e taxa de mortalidade intra-hospitalar no Hospital Central de Maputo por 

departamento e por ano, 2009-2013 

Departamentos 
do HCM 

Óbitos SIS-ROH Pacientes admitidos 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Cirurgia 284 273 330 319 344 10831 10482 9643 9229 9034 

Gineco/Obst 78 210 266 189 184 11682 11971 10223 11004 11018 

Medicina 2079 1662 2051 2317 2494 14736 14168 13840 15546 16209 

Ortopedia 34 29 51 35 31 3026 2740 3500 4016 3637 

Pediatria 1711 1729 1647 1297 1285 17790 15213 14228 14016 15009 

Total parcial  
(5 depart.) 

4186 3903 4345 4157 4338 58065 54574 51434 53811 54907 

UCI/SO de 
Adultos 

1021 1043 880 989 889   2280 1867 1869 1851 

Clínica Especial 52 24 54 57 43   1742 2273 2320 2182 

Total 5259 4970 5279 5203 5270   58596 55574 58000 58940 
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Departamentos do HCM 

Taxa de mortalidade intra-
hospitalar/100 

2009 2010 2011 2012 2013 

Cirurgia 2.6 2.6 3.4 3.5 3.8 

Gineco/Obst 0.7 1.8 2.6 1.7 1.7 

Medicina 14.1 11.7 14.8 14.9 15.4 

Ortopedia 1.1 1.1 1.5 0.9 0.9 

Pediatria 9.6 11.4 11.6 9.3 8.6 

Total parcial (5 depart.) 7.2 7.2 8.4 7.7 7.9 

UCI/SO de Adultos   45.7 47.1 52.9 48.0 

Clinica Especial   1.4 2.4 2.5 2.0 

Total   8.5 9.5 9.0 8.9 

 

Figura 34 – Taxa de mortalidade intra-hospitalar no Hospital Central de Maputo por departamento 

e por ano, 2009-2013 

 
 

Observa-se que desde 2009 até 2013 o número total dos pacientes internados não mudou 

significativamente, com a excepção de 2011 em que houve uma diminuição de admitidos, 

especialmente em Medicina e Ginecologia/Obstetrícia (tab.37). Na Medicina houve um aumento dos 

internamentos nos últimos dois anos e em Cirurgia observa-se uma diminuição constante dos 

admitidos; no Departamento de Pediatria houve um aumento dos internamentos no serviço de 

Pediatria mas uma diminuição em Neonatologia. Estes achados poderiam ser o efeito de uma 

mudança na gestão do HCM. Em 2011 foi introduzido um pequeno pagamento para ser atendidos no 

banco de socorros do HCM (Taxa Moderadora) para que os pacientes com condições não urgentes 

(ex. partos eutócicos) e menos graves, tivessem acesso aos cuidados através da consulta externa (sem 

serem necessariamente internados) e fossem assistidos em primeira instância em hospitais de nível II 

em Maputo Cidade e Província. Isso pode ter influenciado o número de pacientes hospitalizados e a 

gravidade da sua condição, explicando o leve aumento de taxa de mortalidade desde 2011 na 

Medicina e Cirurgia. Esta interpretação dos dados parece encontrar uma confirmação na análise do 

tipo de admissão dos doentes: de facto, o número de nascimentos diminui, e desde 2011 os 
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internamentos por transferência de outra unidade de saúde e consulta externa aumentam (as 

transferências passam de 21% do tipo de admissão em 2009 para 42% em 2011) paralelamente a uma 

diminuição das admissões como urgente de um serviço de urgência (nesta categoria frequentemente 

são classificados doentes que acedem através do banco de socorros apesar da urgência do 

diagnóstico) que passam a ser 33% no ano de 2011 contra 60% no de 2009 (fig.35). 

 

Figura 35 – Distribuição dos óbitos do HCM por tipo de admissão e por ano, 2009-2013 

 

 
 

A tendência de diminuição de admissões de serviços de urgência e aumento de transferências doutra 

unidade de saúde descrita acima é constante em todos os departamentos. Em pediatria os 

nascimentos diminuem 43% entre 2009 e 2001, e continuaram a diminuir em 2012 com um leve 

aumento em 2013 (fig.36). 

 

Figura 36 – Distribuição dos óbitos do HCM por tipo de admissão, por departamento e por ano, 

2009-2013 
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Em 2013 o perfil do HCM assemelha-se ao dum hospital de referência de IV nível, com uma alta 

proporção de doentes internados após transferência doutras unidades sanitárias; os hospitais gerais, 

de nível II, aferentes da mesma população do HCM (HG José Macamo e de Mavalane)7, têm um perfil 

complementar, com uma proporção mais alta de doentes admitidos através da consulta externa; isso 

sugere que no território os pacientes são primariamente visitados em hospitais de nível II e depois 

transferidos ao hospital de nível superior para cuidados mais especializados. Todavia no HCM, ao 

contrário dos hospitais gerais, há também uma alta proporção de admissões em urgência sugerindo 

que as urgências não são geridas a nível hospitalar secundário. Contrariamente ao HCM, os hospitais 

centrais da Beira e Nampula têm um perfil diferente, com uma alta proporção de pacientes que 

morreram admitidos em urgência e somente uma minoria dos óbitos admitidos após transferência 

doutras US (fig.37). Este tipo de informações pode orientar decisões sobre a gestão dos doentes no 

território para melhorar o sistema de transferência/referência de doentes e não sobrecarregar os 

hospitais de alta especialização com casos geríveis a níveis mais baixos.  

 

Figura 37 – Comparação da distribuição dos óbitos por tipo de internamento nos Hospitais 

Centrais de Maputo, Beira e Nampula e nos hospitais gerais da Província de Maputo (HG Geral 

José Macamo e Mavalane), 2013 

 
 

A comparação entre os dados do SIS-ROH e os dados do censo hospitalar foi possível para os anos 

2010-2013. Nestes anos o SIS-ROH no total é mais completo que o censo, tendo registado até 16% e 

12% de óbitos mais do que o censo em 2012 e 2013 respectivamente. Considerando os dados por 

departamento nota-se que tem um considerável excesso de óbitos em Ginecologia/Obstetrícia: esta 

grande desproporção entre o SIS-ROH e o censo hospitalar pode derivar do facto de no SIS-ROH alguns 

recém-nascidos (principalmente os recém-nascidos mortos imediatamente depois do parto) serem 

registados como internados em Obstetrícia no lugar de Pediatria; isso explica também a discrepância 

entre SIS-ROH e censo hospitalar em Pediatria (tab.40). Para a Clínica Especial a discrepância é 

                                                           
7 O Hospital Geral da Machava não foi incluído porque é um hospital de referência para Tuberculose e o seu 
perfil não é representativo dos hospitais gerais totais. No HG de Machava de facto  90% dos pacientes que 
morreram são admitidos por transferência. 
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provavelmente devida à gestão separada deste departamento que pode afectar o fluxo de dados no 

sistema SIS-ROH. 

 

Tabela 40 – Comparação entre número de óbitos intra-hospitalares do HCM registados através do 

SIS-ROH e os registados através do censo hospitalar por departamento, 2010-2013 

Óbitos do 
HCM por 
departamento 

SIS-ROH Censo Hospitalar HCM % óbitos adicionais 
registados pelo SIS-ROH  

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Cirurgia 273 330 319 344 321 330 257 276 -18% 0% 19% 20% 

Medicina 1662 2051 2317 2494 1826 2053 1927 2192 -10% 0% 17% 12% 

Ortopedia 29 51 35 31 17 52 19 15 41% -2% 46% 52% 

Pediatria 1729 1647 1297 1285 1752 1647 1346 1335 -1% 0% -4% -4% 

Gineco/Obst. 210 266 189 184 57 266 30 49 73% 0% 84% 73% 

UCI/SO 1043 880 989 889 870 787 727 695 17% 11% 26% 22% 

Clínica Esp. 24 54 57 43 24 55 63 63 0% -2% -11% -47% 

Total 4970 5279 5203 5270 4867 5190 4369 4625 2% 2% 16% 12% 

 

O intervalo entre internamento e óbito é de menos de 48 horas em 46% dos casos no ano de 2009 e 

continua sendo em um intervalo de 46%-44% nos anos a seguir; em 2013 a proporção de óbitos nas 

primeiras 48 horas de internamento foi de 44%. A tendência de diminuição dos óbitos nas primeiras 

48 horas de internamento observa-se em Ortopedia (26% em 2009 e 13% em 2013); no Departamento 

de Ginecologia/Obstetrícia os óbitos nas primeiras 48 horas aumentam de 35% em 2009 até 75% em 

2011 e voltam a diminuir até 60% em 2013. Em todos os departamentos, com excepção de 

ginecologia/obstetrícia e Unidade de cuidados intensivos/Serviço de observação de adultos, os óbitos 

nas primeiras 48 horas são menos de 50% (fig.38).  

 

Figura 38 – Distribuição dos óbitos do HCM por intervalo de tempo entre internamento e óbito, 

por departamento e ano, 2009-2013 
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No período 2009-2013 a média do intervalo de tempo entre o internamento e o óbito no HCM varia 

entre 6.1 e 6.8 dias, mostrando pouca variabilidade no tempo. A média de internamento é máxima 

em Ortopedia (20-43 dias) e mínima na Unidade3 de Cuidados intensivos/Serviço de Observação de 

Adultos (3-5 dias) (tab.41). Em geral, um internamento longo é um factor de risco para óbitos devidos 

a doenças nosocomiais.  

Tabela 41 – Média do intervalo de tempo entre internamento e óbito (em dias) dos óbitos do HCM 

por, por departamento e ano, 2009-2013 

Intervalo 
médio 
entre 
intername
nto e óbito 
(em dias) 
  

Ano Departamento 

Cirurgia Gineco/Obst. Medicina Ortopedia Pediatria UCI/SO 

2009 9.5 13.5 6.9 26.4 5.8 2.8 

2010 14.3 6.6 8.6 20.1 7.2 4.7 

2011 13.9 7.9 8.7 32.0 6.4 4.6 

2012 16.0 6.3 8.6 42.7 7.4 4.4 

2013 13.6 7.8 8.8 24.1 6.5 3.6 

 

A análise dos óbitos do HCM por meses no período 2009-2013, não mostra um claro padrão sazonal. 

De facto em cada ano há flutuações mensais que não parecem ligadas a eventos claros mas só a uma 

normal variabilidade. Possivelmente alguns dos picos máximos e mínimos podem ser dependentes de 

artefactos devido a dados incompletos no sistema (ex. a diminuição de óbitos nos últimos meses do 

2013 pode depender de um atraso na introdução dos dados no SIS-ROH) (fig.39). Considerando a 

media de óbitos por mês em cada ano, a deviação de óbitos mensais é limitada, sendo mais o menos 

10% do valor médio: excepções são fevereiro e março 2011 que têm respectivamente uma diminuição 

de 21% e aumento de 25% dos óbitos registados em comparação com a média mensal do 2011, e 

março 2012 que tem um aumento de 25% dos óbitos registados em comparação com a média mensal 

do 2012. 

 

Figura 39 – Distribuição do número de óbitos do HCM nos anos 2009-2013 por mês 

 

 
 

A análise dos óbitos do HCM nos últimos três meses de 2013 mostra que não existe um aumento 

sistemático dos óbitos nos fins-de-semana, dias de risco de serem caracterizados por uma menor 

qualidade da assistência hospitalar (fig.40) 
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Figura 40 – Distribuição dos óbitos do HCM por dia da semana. As linhas verticais estão em 

correspondência com os domingos. Outubro-dezembro 2013 

 

 
 

A distribuição dos óbitos por idade é muito parecida em cada ano, sendo que as crianças de 0-7 dias 

e os adultos de 25-34 anos são as faixas de idade mais afectadas. Todavia, há algumas diferenças, e 

em 2013 parece ter uma diminuição dos óbitos neonatais precoces e um aumento dos óbitos entre 

25-34 anos em comparação com os anos anteriores (fig.41) 

 

Figura 41– Distribuição de óbitos do HCM por faixas de idade por ano, 2009-2013 

 
 

 

A proporção de óbitos de sexo masculino é de 57% em 2009-2011 e diminui até 54% em 2012-2013.  

Considerando os óbitos neonatais que tiveram como tipo de admissão “nascimento no hospital” e o 

número de partos no HCM, pode-se estimar a taxa de mortalidade dos bebés nascidos no hospital: 

esta resulta ser de 5% em 2010, 6% em 2011 e 2% em 2012 (não são disponíveis os dados sobre os 

partos do 2009 e 2013). 
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A análise das causas básicas de óbito agrupadas por capítulo do CID-10 mostra que as doenças 

infecciosas são a causa principal desde 2009, com um pico de 40% no ano de 2013 depois de um 

progressivo aumento desde 2010 (nesta ano a proporção de óbitos por doenças infecciosas foi 32%). 

A seguir estão as afecções do período perinatal que mostram uma diminuição em termos de número 

nos últimos dois anos; em termos de proporção de óbitos, as afecções do período perinatal 

diminuíram gradualmente de 21% em 2010 até 12% em 2013. As neoplasias mostram um leve 

aumento desde 2009 até 2013 seja em termos de número de óbitos seja em termos de proporção de 

todos os óbitos (aumentam progressivamente de 5% a 8%). As causas externas ao contrário mostram 

uma leve diminuição desde 2009 até 2013, em termos de número de óbitos e proporção (diminuem 

progressivamente de 9% a 6%). Para as outras causas não há muita variação no tempo (fig.42 e tab.42). 

Olhando para os óbitos devidos a causas mal definidas (Sintomas, sinais e achados anormais, Factores 

que influenciam a saúde e sem informação) são progressivamente menos e isso contribui para 

aumentar a qualidade dos dados do SIS-ROH.  

 

Figura 42 – Número de óbitos do HCM por causa básica de morte (capítulo CID-10) e ano, 2009-

2013 
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Tabela 42 – Distribuição de óbitos do HCM por causa básica de morte (capítulo CID-10) e ano 

(número e percentagem), 2009-2013 

Causa de óbito 2009 2010 2011 2012 2013 

N. % N. % N. % N. % N. % 

D.infecciosas 1980 38.6% 1527 32.0% 1631 31.5% 1945 37.8% 2071 39.8% 

Afecções do período 
perinatal 

840 16.4% 986 20.7% 1022 19.7% 714 13.9% 624 12.0% 

D. do aparelho circulatório 538 10.5% 567 11.9% 581 11.2% 665 12.9% 626 12.0% 

Neoplasias 238 4.6% 283 5.9% 371 7.2% 405 7.9% 396 7.6% 

Causas externas 469 9.1% 410 8.6% 352 6.8% 271 5.3% 310 6.0% 

D. do aparelho 
respiratório 

257 5.0% 207 4.3% 202 3.9% 192 3.7% 199 3.8% 

D. endócrinas e 
nutricionais 

198 3.9% 188 3.9% 205 4.0% 222 4.3% 203 3.9% 

D. do aparelho digestivo 122 2.4% 138 2.9% 162 3.1% 175 3.4% 166 3.2% 

D. do sistema nervoso 155 3.0% 137 2.9% 121 2.3% 140 2.7% 148 2.8% 

D. do apar.geniturinário 130 2.5% 80 1.7% 144 2.8% 153 3.0% 160 3.1% 

Gravidez, parto e puerp. 19 0.4% 85 1.8% 169 3.3% 114 2.2% 115 2.2% 

Malformações congênitas 
e cromossômicas 

71 1.4% 82 1.7% 107 2.1% 94 1.8% 99 1.9% 

D. hematológicas e 
imunitárias 

64 1.2% 38 0.8% 60 1.2% 17 0.3% 34 0.7% 

D. da pele e subcutâneo 19 0.4% 20 0.4% 19 0.4% 23 0.4% 19 0.4% 

D. do sist.osteomuscular 8 0.2% 9 0.2% 14 0.3% 13 0.3% 14 0.3% 

Transtornos mentais 18 0.4% 5 0.1% 14 0.3% 6 0.1% 10 0.2% 

D. do olho e anexos 2 0.0% 3 0.1% 4 0.1% 1 0.0% 2 0.0% 

D. do ouvido e mastóide 3 0.1% 3 0.1%  0.0% 1 0.0% 3 0.1% 

Total causas bem definidas 5131  4768  5178  5151  5199  

Sintomas, sinais e achados 
anormais 

82 1.6% 82 1.6% 58 1.1% 49 0.9% 66 1.3% 

Factores que influenciam o 
estado de saúde 

30 0.6% 31 0.6% 16 0.3% 3 0.1% 5 0.1% 

Não Especificada  16 0.3% 89 1.8% 27 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Total causas mal definidas 128 2.4% 202 4.1% 101 1.9% 52 1.0% 71 1.3% 

Total geral 5259  4970  5279  5203  5270  

 

Analisando as causas básicas utilizando a categoria de 3 dígitos (fig.43 e tab.43), observa-se que a 

causa de óbito principal é a doença pelo HIV não especificada que é responsável por 24% de todos os 

óbitos do HCM em 2009 diminuindo nos anos seguintes até 15% em 2011 e subindo novamente até 

18% em 2013. Todavia esta diminuição corresponde ao aumento de óbitos por doença pelo HIV 

resultando em doenças infecciosas e parasitárias (de 5% em 2009 a 10% em 2013) e HIV resultando 

em neoplasias malignas. Em total a proporção de óbitos por HIV, todas as formas, foi mudando 

levemente ao longo dos anos mas sem uma clara tendência: a proporção de óbitos por HIV foi 30% 

em 2009, 24% em 2010-2011 e 32% em 2012-2013.  
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A segunda causa de óbito é a prematuridade que tem uma proporção constante nos primeiros três 

anos analisados (cerca de 12%), e diminui até 7% em 2012-2013; isso poderia ser correlato de alguma 

maneira à diminuição de óbitos observados com causa de admissão sendo “nascimentos no hospital”.  

A maioria dos óbitos por prematuridade situa-se nos recém-nascidos com 28-37 semanas de gestação 

ou duração não especificada (88% das prematuridades em 2009, baixando até 54% 2012 e voltando a 

subir até 69% em 2013); todavia os óbitos por imaturidade extrema (<28 semanas de gestação) foram 

aumentando constantemente de 2009 (11%) até 28% no ano de 2012, mesmo se em 2013 diminuíram 

até 20%. A definição do tipo de prematuridade é muito importante para a planificação dos cuidados 

pré-natais. Um aumento dos casos de imaturidade extrema pode depender de uma melhor 

codificação mas pode também ser reflexo de uma gestão cada vez mas importante dos partos de 

menor risco em outros hospitais do território. No que diz respeito ao tipo de óbitos por 

prematuridade, seria oportuno explorar porque em 2013 parece ter uma inversão da tendência 

observada nos anos anteriores. 

 

Desde 2009 até 2013 nota-se um aumento geral de óbitos por hipertensão essencial e uma diminuição 

dos por malária por plasmodiumfalciparum, mesmo se em ambos os casos em 2013 parece acontecer 

uma leve inversão de tendência: estes dados parecem coerentes com a modificação do perfil 

epidemiológico das causas de óbitos em áreas urbanas de outros países, onde as doenças não 

transmissíveis substituem gradualmente as doenças transmissíveis como causas principais de 

morbilidade e mortalidade. 

Nas primeiras 20 causas básicas de óbito aparecem os atropelamentos (pedestre traumatizado em 

acidentes de transporte não especificados) que registam uma leve tendência de aumento. 

Figura 43 – Número de óbitos do HCM para as primeiras 10 causas básicas de óbito mais 

frequentes (categoria 3 dígitos) e ano, 2009-2013 
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Tabela 43 – Distribuição dos óbitos do HCM para as primeiras 20 causas básicas de óbito mais 

frequentes (categoria 3 dígitos) e ano, 2009-2013 

Cod. Causa básica 3dígitosCausa 2009 2010 2011 2012 2013 

N. % N. % N. % N. % N. % 

B24 Doença pelo HIVnão esp. 1214 23.7
% 

845 17.7% 759 14.7% 1113 21.6% 920 17.7% 

P07 Gestação de curta duração e 
peso baixo ao nascer 

581 11.3
% 

603 12.6% 583 11.3% 332 6.4% 352 6.8% 

B20 HIV resultando em doenças 
infecciosas e parasitárias 

240 4.7% 213 4.5% 409 7.9% 343 6.7% 524 10.1% 

I10 Hipertensão essencial 192 3.7% 249 5.2% 308 5.9% 424 8.2% 384 7.4% 

P21 Asfixia ao nascer 161 3.1% 187 3.9% 144 2.8% 122 2.4% 80 1.5% 

J18 Pneumonia por 
microorganismo não esp. 

115 2.2% 96 2.0% 111 2.1% 109 2.1% 124 2.4% 

V09 Pedestre traumatizado em 
acidentes de transporte não 
especificados 

60 1.2% 55 1.2% 100 1.9% 132 2.6% 92 1.8% 

P36 Septicemia bacteriana do 
recém-nascido 

58 1.1% 94 2.0% 102 2.0% 75 1.5% 74 1.4% 

B50 Malária por 
plasmodiumfalciparum 

129 2.5% 105 2.2% 47 0.9% 31 0.6% 57 1.1% 

N18 Insuficiência renal crônica 48 0.9% 40 0.8% 78 1.5% 91 1.8% 109 2.1% 

B21 HIV resultando em neoplasias 
malignas 

42 0.8% 36 0.8% 63 1.2% 99 1.9% 112 2.2% 

E14 Diabetes mellitus não esp. 53 1.0% 36 0.8% 75 1.4% 99 1.9% 84 1.6% 

A09 Diarréia e gastroenterite de 
origem infecciosa presumível 

90 1.8% 57 1.2% 77 1.5% 45 0.9% 52 1.0% 

C22 Neoplasia maligna do fígado e 
das vias biliares intra-
hepáticas 

53 1.0% 24 0.5% 77 1.5% 76 1.5% 84 1.6% 

I64 Acidente vascular cerebral, 
não especificado  

145 2.8% 66 1.4% 40 0.8% 10 0.2% 32 0.6% 

G00 Meningite bacteriana não 
classificada em outra parte 

77 1.5% 63 1.3% 65 1.3% 28 0.5% 52 1.0% 

B54 Malária não especificada 3 0.1% 5 0.1% 48 0.9% 84 1.6% 90 1.7% 

I42 Cardiomiopatias 29 0.6% 37 0.8% 44 0.8% 59 1.1% 52 1.0% 

A41 Outras septicemias 61 1.2% 60 1.3% 26 0.5% 18 0.3% 23 0.4% 

A19 Tuberculose miliar 18 0.4% 47 1.0% 42 0.8% 49 1.0% 29 0.6% 

Outras causas 1762 34.3
% 

185
0 

38.8% 198
0 

38.2% 1812 35.2% 187
3 

36.0% 

 

Entre 2009 e 2013 a proporção de óbitos por HIV, todas as formas, mudou ligeiramente mas sem 

seguir uma tendência consistente: depois de uma ligeira diminuição em 2010 e 2011, voltou a ter um 

aumento em 2012 e 2013; o pico mínimo de óbitos devidos a HIV foi em 2011 (24%) e o pico máximo 

em 2013 (32%). Em termos de números absolutos, os óbitos por HIV registados no HCM foram cerca 

de 1.500 em 2009, cerca de 1.200 em 2010-2011 e mais de 1.600 em 2012-2013 (fig.44). 
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Figura 44 – Tendência do número de óbitos por HIV/SIDA, por todas as outras causas e óbitos 

totais, no HCM do 2009 até 2013 

 

Analisando as causas directas utilizando a categoria de 4 dígitos (fig.45 e tab.44), observa-se que a 

causa de óbito principal não é a mesma em todos os anos. A septicemia não especificada foi a causa 

directa de óbito mais frequente em 2012 e 2013 e registou uma tendência a aumentar desde 2009 

(era somente 1% de todas as causas directas. A septicemia bacteriana do recém-nascido foi uma causa 

de óbitos frequente em todos os anos com uma proporção media de 4%. Considerando todos os tipos 

de septicemias, os óbitos que tinham como causa directa septicemia aumentaram de 9% até 15% 

entre 2009 e 2013; neste período, entre 62% e 66% dos óbitos anuais que tinham com causa directa 

“septicemia” aconteceram em pacientes internados por >48 horas, portanto não pode ser excluída 

uma origem nosocomial da septicemia e existe a necessidade de fortalecer a assepsia das intervenções 

e as medidas de prevenções das doenças nosocomiais.   

A constante diminuição dos óbitos por síndrome da angústia respiratória do recém-nascido e 

síndrome da aspiração neonatal pode sugerir uma melhoria dos cuidados neonatais.  

Nos anos observa-se um aumento considerável dos óbitos com causa directa “insuficiência 

respiratória” quer aguda quer não especificada.  

 

Figura 45 – Número de óbitos do HCM por primeiras 10 causas directas de óbito mais frequentes 

(categoria 4dígitos) e ano, 2009-2013 
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Tabela 44 – Distribuição dos óbitos do HCM por primeiras 20 causas directas de óbito mais 

frequentes (categoria 4dígitos) e ano, 2009-2013 

Cod. Causa directa 2009 2010 2011 2012 2013 

N. % N. % N.   N. % N. 

A419 Septicemia não esp. 66 1.3% 75 1.5% 340 6.4% 619 11.9% 539 10.2% 

P369 Septicemia bacteriana não 
esp.do recém-nascido (RN) 

196 3.7% 277 5.6% 348 6.6% 235 4.5% 205 3.9% 

P220 Síndrome da angústia 
respiratória do RN 

319 6.1% 322 6.5% 231 4.4% 113 2.2% 110 2.1% 

J969 Insuficiência resp.nãoesp. 40 0.8% 90 1.8% 190 3.6% 256 4.9% 365 6.9% 

J960 Insuficiência resp.aguda 55 1.0% 99 2.0% 268 5.1% 294 5.7% 212 4.0% 

I64 Acidente Vascular Cerebral 
Não Especificado  

137 2.6% 155 3.1% 191 3.6% 199 3.8% 140 2.7% 

J180 Broncopneumonia não esp. 190 3.6% 168 3.4% 113 2.1% 87 1.7% 153 2.9% 

A41 Outras Septicemias 203 3.9% 270 5.4% 78 1.5% 6 0.1% 8 0.2% 

P210 Asfixia grave ao nascer 134 2.5% 98 2.0% 143 2.7% 106 2.0% 68 1.3% 

G936 Edema cerebral 31 0.6% 80 1.6% 108 2.0% 241 4.6% 78 1.5% 

D649 Anemia não especificada 46 0.9% 70 1.4% 118 2.2% 135 2.6% 135 2.6% 

R571 Choque hipovolêmico 54 1.0% 64 1.3% 94 1.8% 146 2.8% 127 2.4% 

A09 Diarréia e Gastroenterite 
de Origem Infecciosa 

150 2.9% 80 1.6% 84 1.6% 55 1.1% 42 0.8% 

G009 Meningite bacteriana não 
especificada 

76 1.4% 46 0.9% 59 1.1% 37 0.7% 85 1.6% 

P249 Síndrome de aspiração 
neonatal não especificada 

103 2.0% 86 1.7% 53 1.0% 38 0.7% 19 0.4% 

J81 Edema Pulmonar não Esp. 45 0.9% 42 0.8% 50 0.9% 41 0.8% 79 1.5% 

C46 Sarcoma de Kaposi 58 1.1% 55 1.1% 57 1.1% 78 1.5%  0.0% 

D50 Anemia por deficiência de 
ferro 

99 1.9% 84 1.7% 39 0.7% 21 0.4% 3 0.1% 

N18 Insuficiência Renal Crónica 74 1.4% 64 1.3% 44 0.8% 53 1.0% 3 0.1% 

R99 Outras causas mal 
definidas e as não esp. 

 0.0% 3 0.1% 8 0.2% 48 0.9% 147 2.8% 

Outras causas 3183 60.5% 2742 55.2% 2663 50.4% 2395 46.0% 2752 52.2% 

 

A análise das causas básicas de óbito por departamento mostra que o HIV/SIDA absorve muitos dos 

recursos do HCM, considerando que o HIV/SIDA está entre as 5 primeiras causas básicas em todos os 

departamentos excluindo Ortopedia, sendo 51% no Departamento de Medicina (tab.45). 
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Tabela 45 – Primeiras cinco causas básicas (agrupamentos de bloques CID-10) dos óbitos do HCM 

por cada departamento, 2013 

Cirurgia Ginecologia/Obstetricia 

Causa N. % Causa N. % 

Doença pelo HIV 56 16% Transtornos hipertensivos na 
gravidez, parto e puerpério 

36 20% 

 Acidentes de transporte 45 13% Doença pelo HIV 28 15% 

Carcinomas in situ 27 8% Neoplasias malignas de órgãos 
genitais femininos 

23 13% 

Queimaduras e corrosões 21 6% Complicações da gravidez e parto 21 11% 

Diabetes mellitus 18 5% Gravidez resultando em aborto 17 9% 

Total 344  Total 184  

Medicina Pediatria 

Causa N. % Causa N. % 

Doença pelo HIV 1276 51% Transtornos relacionados com a 
duração da gestação e 
crescimento fetal 

354 28% 

Doenças hipertensivas 278 11% Doença pelo HIV 120 9% 

Insuficiência renal 96 4% D. respiratórias e cardiovasc.do 
período perinatal 

120 9% 

Neoplasias malignas dos 
órgãos digestivos 

79 3% Infecções próprias do período 
perinatal 

80 6% 

Tuberculose 67 3% Gripe e pneumonia 68 5% 

Total 2494  Total 1285  

Ortopedia UCI/SO 

Causa N. % Causa N. % 

Acidentes de transporte 8 26% Doença pelo HIV 167 19% 

Quedas 5 16% Doenças hipertensivas 139 16% 

Lesões do quadril e da coxa 2 6% Acidentes de transporte 84 9% 

Artropatias 2 6% Diabetes mellitus 61 7% 

Traumatismos envolvendo 
múltiplas regiões do corpo 

2 6% D. causadas por protozoários 37 4% 

Total 31  Total 889  
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5.3 Secção III - Características dos óbitos extra-hospitalares registados no SIS-ROH 
 

Neste relatório pela primeira vez são apresentados os resultados sobre os óbitos extra-

hospitalares que foram registados nos anos 2010-2013. Quase todos os 4.056 óbitos extra-

hospitalares foram registados no HCM; somente 4 foram registados no Centro de Saúde de 

Macia (tab.1). Estes óbitos tem um perfil particular porque são óbitos certificados pelos 

serviços de Medicina Legal e Anatomia patológica do HCM e são principalmente óbitos por 

causas externas ou para os quais a verificação da causa de óbito era necessária para fins legais. 
 

Cerca da metade dos óbitos extra-hospitalares aconteceram na faixa etária de 15-34 anos e 

cerca de um quarto na faixa etária de 35-54 anos; isso foi observado em todos os anos 

analisados (fig.46). Desde 2010 até 2013 a idade média anual variou entre 28.3 e 31.7 anos.  

Figura 46 – Distribuição dos óbitos extra-hospitalares registados no SIS-ROH, por faixa etária, 

2010-2013 

 
 

Em todos os anos observou-se uma proporção significativamente maior de óbitos extra-

hospitalares entre os homens: o ratio homens/mulheres foi 3.3 em 2010 e diminuiu 

ligeiramente nos anos seguinte sendo sempre 2.8 (fig.47). 

Figura 47 – Distribuição dos óbitos extra-hospitalares registados no SIS-ROH, por sexo, 2010-2013 
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Sendo os óbitos extra-hospitalares registados principalmente no HCM, a distribuição dos 

óbitos por província de residência mostra que a quase totalidade dos falecidos eram 

residentes em Maputo Cidade ou Maputo Província. Todavia em cada ano há muita variação 

de distribuição dos óbitos entre estas duas províncias.  

Tabela46 – Óbitos extra-hospitalares registados no SIS-ROH, por província de residência, 2010-

2013 

 2010 2011 2012 2013 

Maputo 131 16% 594 58% 266 24% 515 46% 

Cidade de Maputo 664 83% 410 40% 845 75% 568 51% 

Gaza 1 0% 6 1% 6 1% 21 2% 

Outras provincias 3 0% 8 1% 3 0% 15 1% 

Total 799  1018  1120  1119  
 

Nos 4 anos analisados não foi observada nenhuma tendência clara ao aumento ou diminuição 

dos óbitos durante alguns meses do ano (fig.48). Também não foi encontrado nenhum 

aumento de óbitos extra-hospitalares durante os fins-de-semana ou dias feriados. 

 

Figura 48 – Distribuição dos óbitos extra-hospitalares por mês, 2010-2013 

 
 

Diferentemente dos óbitos intra-hospitalares, os óbitos extra-hospitalares foram quase todos 

averiguados através dum exame médico legal antes da certificação. Um exame 

anatomopatológico para identificar a causa de óbito foi feito sobre uma percentagem muito 

baixa de óbitos sejam intra-hospitalares (3%) sejam extra-hospitalares (1%) (fig.49). 
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Figura 49 – Proporção de óbitos intra- e extra-hospitalares certificados após de exame médico-

legal ou anatomopatológico, total cumulativo dos óbitos registados nos anos 2010-2013 

 
 

Em todos os anos analisados mais do que três quartos dos óbitos extra-hospitalares foram 

devidos a causas externas (intervalo: 74%-85% nos anos 2010-2013). Uma proporção cerca de 

5% dos óbitos foi devida a consequências de causas externas e outros 5% a doenças do 

aparelho respiratório. Os óbitos mal definidos (codificados utilizando o capítulo CID-10 

“Sintomas, sinais e achados anormais”) foram somente 1% (tab.47).  

Tabela 47 – Distribuição dos óbitos extra-hospitalares por causa básica de morte (capítulo CID-10), 

número e percentagem, 2010-2013 

Causa de óbito 2010 2011 2012 2013 
N. % N. % N. % N. % 

Causas externas 630 79% 861 85% 902 81% 830 74% 

Consequências de causas externas 38 5% 37 4% 63 6% 71 6% 

D. do aparelho circulatório 50 6% 41 4% 58 5% 56 5% 

D.infecciosas 24 3% 14 1% 42 4% 58 5% 

D. do aparelho respiratório 31 4% 32 3% 22 2% 32 3% 

D. do sistema nervoso 5 1% 6 1% 11 1% 28 3% 

Sintomas, sinais e achados anormais 7 1% 3 0% 16 1% 15 1% 

D. do aparelho digestivo 5 1% 8 1% 4 0% 5 0% 

Gravidez, parto e puerpério 4 1% 6 1%  0% 3 0% 

D. endócrinas e nutricionais 4 1% 3 0%  0% 2 0% 

Neoplasias  0% 4 0% 1 0% 2 0% 

Afecções do período perinatal 1 0%  0%  0% 5 0% 

D. do aparelho geniturinário  0% 2 0% 1 0% 1 0% 

Malformações congênitas e anomalias 
cromossômicas 

 0%  0%  0% 3 0% 

D. da pele e do subcutâneo  0%  0%  0% 3 0% 

D. do olho e anexos  0% 1 0%  0% 1 0% 

D. hematológicas e imunitárias  0%  0%  0% 2 0% 

Transtornos mentais  0%  0%  0% 1 0% 

D. do sistema osteomuscular  0%  0%  0% 1 0% 

Total 799   1018   1120   1119   
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Olhando as causas básicas de óbitos agrupadas por agrupamentos do CID-10, observa-se que 

aproximativamente 40% dos óbitos extra-hospitalares (intervalo: 38%-45% no período 2010-

2013) foram devidos a acidentes de transporte. Cerca de 30% dos óbitos foram devidos a uma 

agressão, mesmo se a proporção destes óbitos desce até 16% em 2013. Além de queimaduras 

e corrosões, nenhuma outra causa atinge uma proporção de 5%, sendo todas bastante pouco 

frequentes. Em 2013 não é negligenciável a proporção de óbitos por afogamento e submersão 

acidental (7%) (tab.48).  

Tabela 48 – Distribuição dos óbitos extra-hospitalares por causa básica de morte (agrupamentos, 

bloques CID-10), número e percentagem, 2010-2013 

Causa de óbito 2010 2011 2012 2013 

N. % N. % N. % N. % 

Acidentes de transporte 316 40% 455 45% 433 39% 420 38% 

Agressão 240 30% 292 29% 343 31% 181 16% 

Queimaduras e corrosões 36 5% 33 3% 62 6% 38 3% 

Afogamento e submersão acidentais 6 1% 39 4% 22 2% 74 7% 

Intoxicação acidental por e exposição a 
substâncias nocivas 

29 4% 19 2% 33 3% 19 2% 

Exposição a corrente elétrica, radiação e 
temperatura e pressão extremas 

20 3% 26 3% 30 3% 15 1% 

Gripe e pneumonia 28 4% 30 3% 13 1% 19 2% 

Outras formas de doença cardíaca 27 3% 17 2% 29 3% 12 1% 

Evento de intenção não determinada 0%  0% 7 1% 78 7% 

Quedas 15 2% 21 2% 24 2% 10 1% 

Acariasis pediculose e outras infestações 16 2% 6 1% 26 2% 1 0% 

Doenças causadas por protozoários 2 0% 4 0% 10 1% 25 2% 

D. inflamatórias do sist. nervoso central 4 1% 4 0% 8 1% 22 2% 

Outras causas 60 8% 72 7% 80 7% 205 18% 

 

O acidente de transporte não especificado é a causa específica de óbitos extra-hospitalares 

mais frequente em todos os anos, excepto em 2013. Um outro tipo de acidente de transporte 

frequente é o trauma de pedestre em acidente de transporte não especificado. Em 2013 

observa-se um melhor uso dos códigos CID-10: neste ano há um aumento do uso de códigos 

mais detalhados sobre acidentes de transporte, como “Pedestre traumatizado em colisão com 

um carro ou camionete” e “Ocupante de um carro traumatizado em acidentes de transporte 

não especificados” que não ocorrem nunca nos anos anteriores. Entre as agressões o tipo mais 

frequente é estrangulamento/sufocação, seguido por agressão por objecto cortante ou 

disparo de arma de fogo. 
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Tabela 49 – Distribuição dos óbitos extra-hospitalares por causa básica de morte (categoria de 3 

dígitos, CID-10), número e percentagem, 2010-2013 

Causa básica   2010 2011 2012 2013 

N. % N. % N. % N. % 

V99 Acidente de transporte não especificado 264 33% 214 21% 432 39% 36 3% 

X91 Agressão por meio de enforcamento, 
estrangulamento e sufocação 

97 12% 143 14% 205 18% 89 8% 

V09 Pedestre traumatizado em acidentes de 
transporte não especificados 

50 6% 238 23% 1 0% 203 18% 

X99 Agressão por meio de objecto cortante ou 
penetrante 

68 9% 90 9% 82 7% 47 4% 

T30 Queimadura e corrosão, parte não 
especificada do corpo 

36 5% 33 3% 60 5% 26 2% 

X93 Agressão por meio de disparo de arma de 
fogo de mão 

40 5% 18 2% 31 3% 24 2% 

X92 Agressão por meio de afogamento e 
submersão 

32 4% 36 4% 25 2% 3 0% 

W70 Afogamento e submersão consequentes a 
queda dentro de águas naturais 

5 1% 38 4% 21 2% 27 2% 

X44 Envenenamento (intoxicação) acidental por 
exposição a outras drogas, medicamentos 
e substâncias biológicas não especificadas 

27 3% 13 1% 31 3% 12 1% 

W87 Exposição a corrente eléctrica não esp. 20 3% 25 2% 25 2% 10 1% 

J18 Pneumonia por microrganismo não esp. 28 4% 26 3% 9 1% 15 1% 

V03 Pedestre traumatizado em colisão com um 
carro ou camionete 

 0%  0%  0% 75 7% 

I42 Cardiomiopatias 19 2% 15 1% 23 2% 8 1% 

W19 Queda sem especificação 15 2% 20 2% 22 2% 8 1% 

Y20 Enforcamento, estrangulamento e 
sufocação, intenção não determinada 

 0%  0% 7 1% 56 5% 

V49 Ocupante de um carro traumatizado em 
acidentes de transporte não especificados 

 0%  0%  0% 53 5% 

Outras causas 98 12% 109 11% 146 13% 427 38% 

6 Análise da qualidade dos dados do SIS-ROH 
 

6.1  Resultados da análise da qualidade 

 

O número de óbitos cuja causa básica de óbito foi codificada através de códigos do capítulo XVIII 

“Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra 

parte” é limitado, sendo consistentemente inferior a 5% desde 2009. Todavia observa-se um aumento 

desde 1.6% em 2009 até 4.3% em 2013. Entre as causas do capítulo XVIII, o código R99 foi utilizado 

principalmente nos anos 2012 e 2013. O número de óbitos cuja causa básica de óbito foi codificada 

através de códigos do capítulo XXI “Factores que influenciam o estado de saúde e o contacto com os 

serviços de saúde” é limitado, sendo 0.6% em 2009 diminuindo até 0.1% em 2013. Os óbitos cuja causa 

foi classificada como “sem informação” foram menos de 1% em 2009-2011; depois de 2011 o SIS-ROH 

tem uma regra de validação que não permite omitir informação sobre a causa básica, portanto em 

2012-2013 não houve nenhum óbito sem informação sobre a causa de óbito (tab.50). 
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No total os óbitos com causa mal definida foram menos de 5% em todos os anos. O relativo 

pioramento da qualidade em 2012-2013 é devido principalmente ao HCN onde houve 14% e 8% dos 

óbitos cuja causa básica era mal definida respectivamente em 2012 e 2013.  

Tabela 50 – Número e percentagem de óbitos cuja causa básica foi mal definida, 2009-2013 

 Ano 

Óbitos registados no SIS-ROH por 
tipo de causa principal   2009 2010 2011 2012 2013 

Total óbitos  5259 - 9794 - 16081 - 25914 - 32405 - 

Factores que influenciam o estado 
de saúde 30 0.6% 70 0.7% 59 0.4% 38 0.1% 31 0.1% 

Não Especificada  16 0.3% 89 0.9% 27 0.2%   0.0%   0.0% 

Sintomas, sinais e achados anormais 82 1.6% 170 1.7% 239 1.5% 968 3.7% 1378 4.3% 

R99 = Causas Mal Definidas e as 
Não Especificadas de Mortalidade   0.0% 14 0.1% 21 0.1% 545 2.1% 753 2.3% 

Total causas mal definidas 128 2.4% 329 3.4% 325 2.0% 1006 3.9% 1409 4.3% 

 

Considerando os códigos “lixo”8, nota-se que a sua percentagem não é muito elevada, entre 0.5% e 

0.8%, em todos os anos analisados (tab.51). 

Tabela 51 – Número e percentagem de óbitos cuja causa básica foi codificada utilizando “códigos 

lixo”, 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 - 

I472   0.0% 1 0.0%   0.0% 1 0.0%   0.0% 

I490 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%   0.0%   0.0% 

I46 4 0.1% 9 0.1% 4 0.0% 3 0.0% 9 0.0% 

I50 11 0.2% 16 0.2% 30 0.2% 42 0.2% 63 0.2% 

I514   0.0%   0.0% 1 0.0%   0.0% 1 0.0% 

I515   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 

I516 1 0.0%   0.0% 3 0.0% 3 0.0%   0.0% 

I519   0.0% 1 0.0% 6 0.0% 8 0.0% 9 0.0% 

I709 1 0.0% 12 0.1% 18 0.1% 21 0.1% 18 0.1% 

C76 5 0.1% 16 0.2% 10 0.1% 16 0.1% 14 0.0% 

C80 1 0.0% 19 0.2% 23 0.1% 20 0.1% 41 0.1% 

C97 2 0.0% 2 0.0% 1 0.0%   0.0% 5 0.0% 

Y10-Y34 4 0.1% 6 0.1% 2 0.0% 26 0.1% 97 0.3% 

Y872   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 

Total causas mal definidas 30 0.6% 83 0.8% 99 0.6% 140 0.5% 257 0.8% 

*para o código Y872 não houve nenhum óbito registado com esta causa 

 

                                                           
8 Colin D. Mathers, WHO, March 2005 
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Como anteriormente discutido, em 2013 uma parte dos óbitos por causa externa foram codificados 

utilizando os códigos do capítulo XIX “Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 

causas externas”; isso aconteceu também nos anos anteriores, todavia este erro está sendo corrigido 

no tempo dado que a percentagem destes casos foi 5.5 em 2009, 3.6 em 2010 e entre 2.2 e 2.7 em 

2011-2013. 

 

As causas de óbito registadas no SIS-ROH que correspondem à lista de condições que é pouco provável 

que sejam causas de óbito (no Segundo Volume do CID-10) são inferiores a 0.5% de todas as causas 

em todos os anos.  

 

Todas as informações estão completas, com excepção do sexo que não foi registado para 0.6% dos 

óbitos em 2013, mostrando um ligeiro aumento desde 2009 (0.2%).  
 

A inconsistência entre tipo de causa e sexo do falecido (ex. tumor da próstata em uma mulher) é um 

erro que se encontra todos os anos com uma frequência variável mas sempre menor de 10 óbitos; 

para o sexo masculino, o erro de classificação é principalmente devido a uso dos códigos do capítulo 

XV “Gravidez, parto e puerpério”no lugar de XVI “Afecções originadas no período perinatal”para os 

recém-nascidos. 

Alguns óbitos têm um tempo de internamento igual a 0 minutos. Esta percentagem varia bastante de 

ano para ano, sendo 1% no ano de 2009, 14% no de 2010  até 20% no de 2013; o dado de 2009 reflecte 

somente a situação do HCM e, nos anos seguintes, os dados são os números cumulativos de cada vez 

mais hospitais. De facto, existe uma diferença importante entre hospitais. Numa parte destes casos 

este intervalo de internamento nulo pode reflectir uma real situação, por exemplo no caso dos óbitos 

fetais (34% destes casos acontecem nos departamentos de pediatria ou ginecologia/obstetrícia aos 

quais são atribuídos os óbitos perinatais), ou no caso dos casos de urgência que morrem ao chegar ao 

hospital, antes que os cuidados possam ser devidamente prestados (26% destes casos acontecem nos 

departamentos de cuidados intensivos, sala de observação e banco de socorros). Para transformar 

este dado em informação útil é necessário introduzir o registo da informação sobre óbitos fetais e 

deve ser estabelecida uma clara definição para os óbitos que acontecem no Banco de Socorros, para 

distinguir entre óbitos intra e extra-hospitalares. Todavia, se alguns destes dados podem ter uma 

justificação real, uma percentagem dos casos com intervalo de internamento nulo é muito 

provavelmente simplesmente devido a erro de preenchimento do certificado de óbito ou erro de 

introdução de dados no SIS-ROH. 

 

A qualidade da selecção das causas básica e directa de óbito pode ser analisada vendo a plausibilidade 

da causa directa tendo uma determinada causa básica. Esta análise é apresentada no anexo 3. 

 

6.2   Algumas medidas para aumentar a qualidade dos dados 

 

No SIS-ROH foram incluídas algumas validações para que o codificador seja avisado que alguns códigos 

não permitidos para as causas básicas ou são restringidos por sexo.  

 

Em muitos locais o acesso à lista de definições e códigos CID-10 não é fácil porque não existem livros 

e não têm conexão à internet; isso dificulta muito o correcto preenchimento dos certificados de óbito 
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e a codificação das causas de morte. Para permitir um acesso mais abrangente para todos os usuários 

do SIS-ROH, o MOASIS desenvolveu um aplicativo para telemóveis (featurephones) distribuído 

gratuitamente e de fácil uso que permite consultar a lista CID-10 em português procurando seja pela 

definição da doença seja pelos códigos. Esta ferramenta foi já testada e mostrou-se útil especialmente 

no momento do preenchimento dos certificados de óbito. O aplicativo e o respectivo manual estão 

disponíveis no site do MOASIS através do seguinte link: http://www.moasis.org.mz/micd/ 

 

A expansão do SIS-ROH para todos os hospitais do país será um desafio para manter uma qualidade 

de dados aceitável, especialmente nos hospitais de nível II onde a capacidade diagnóstica é mais 

limitada e menor os recursos. Por isso, foi desenvolvida uma lista de códigos seleccionados e 

agregados a ser utilizada em locais onde não se consegue alcançar um uso correcto e integral da lista 

completa CID-10. Esta lista reduzida compreende em total 201 códigos: 82 correspondem a códigos 

de 3 ou 4 dígitos e 119 correspondem a agrupamentos de vários códigos CID-10. Nenhum código da 

lista completa CID-10 está excluído. Há 1 código adicional, totalmente novo, específico para 

Moçambique que é U50 = “Complicação não especificada do uso da medicina tradicional”. O CID-10 

prevê o uso de códigos que iniciam para U para condições que ainda não estão classificadas e 

codificadas universalmente. Se na nova revisão do CID-10 (o CID-11) vier a ser introduzido um código 

para complicação da medicina tradicional, o código U50 de Moçambique será devidamente 

substituído. Cento e noventa códigos da lista reduzida foram realmente registados na base de dados 

do SIS-ROH dos anos 2009-2013, demonstrando que a lista reduzida deveria permitir obter um nível 

de detalhe suficiente para monitorar as causas de óbito mais frequentes, as ligadas a 

condições/doenças de relevância para a saúde pública e as condições/doenças importantes para 

melhorar a gestão hospitalar.  

  

http://www.moasis.org.mz/micd/
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7 Conclusões 
 

O SIS-ROH fornece informações sobre a mortalidade intra-hospitalar que podem guiar decisões a nível 

de gestão hospitalar, de gestão dos pacientes no território e de gestão dos programas de saúde 

pública. O sistema teve um bom desempenho: em 5 anos foi expandido a nível nacional para34 

hospitais, entre os quais estão todos os de nível IV e III e 8 de nível II (4 gerais, 2 distritais e 2 rurais), 

e alguns centros de saúde. 

A cobertura do sistema é ainda baixa, mas este dado é esperado considerando que o sistema ainda 

não foi implementado em todos os hospitais. Ademais, os óbitos registados no SIS-ROH são somente 

os que aconteceram entre pacientes internados e um subgrupo dos óbitos extra-hospitalares. Na base 

do INCAM a percentagem dos falecidos que receberam cuidados clínicos (não exclusivamente 

hospitalares) antes do óbito são 62% do total. A rápida expansão do SIS-ROH deixa prever que a 

cobertura do SIS-ROH para os óbitos intra-hospitalares aumentará consideravelmente até finais de 

2015. A curto prazo o SIS-ROH será também capaz de abranger igualmente os óbitos extra-

hospitalares por causas externas (violentas ou acidentes) que são certificados obrigatoriamente pelos 

serviços de medicina legal e anatomia patológica em todos os hospitais. 

A cobertura do SIS-ROH é mais alta para os óbitos neonatais que para os óbitos gerais e o SIS-ROH 

fornece dados sobre as causas de morte neonatal e infantil que podem ser orientadores para a saúde 

materno infantil e para o fortalecimento dos cuidados pediátricos neonatais nos hospitais. Por outro 

lado, o SIS-ROH está sendo melhorado para que possa permitir registar os dados do certificado de 

óbito sobre mortes fetais e dados adicionais sobre os óbitos em menores de um ano de idade (ex. 

óbito em relação ao parto, paridade da mãe, etc.). 

A cobertura do SIS-ROH para os residentes da Cidade e Província de Maputo é muito alta e os dados 

podem ser considerados representativos da mortalidade intra-hospitalar. No Hospital Central de 

Maputo o SIS-ROH regista um número constante de óbitos desde 2009 (com base do censo hospitalar 

todos os óbitos são capturados pelo sistema) e a sua cobertura dos óbitos dos residentes na área 

geográfica de Maputo é constantemente muito elevada. O SIS-ROH no HCM tornou-se uma 

ferramenta de medição directa da tendência das causas de óbito e representa uma importante fonte 

de dados para avaliar as mudanças no perfil epidemiológico da população e o impacto de programas 

de controlo de doenças entre as quais o HIV/SIDA. 

A qualidade dos dados é boa, considerando a baixa percentagem de códigos lixo e de causas de óbitos 

mal identificadas. Apesar de alguns problemas de codificação das causas básicas e da escolha da 

sequência de eventos que levaram à morte, a representatividade das causas de óbitos pode-se 

considerar aceitável e fiável.  

A formação e capacitação em CID-10 e a melhoria dos mecanismos de validações de dados do 

aplicativo SIS-ROH são necessárias para melhorar e manter elevada a qualidade dos dados. O uso de 

listas reduzidas e ferramentas como mICD em hospitais de nível II, onde haja dificuldade de formar 

devidamente o pessoal e de fazer a supervisão, podem ajudar a manter uma qualidade alta dos dados 

do SIS-ROH quando este fôr instalado em todos os hospitais.  

Numa perspectiva de médio-longo prazos, a articulação e coordenação com outros sectores, dentre 

os quais o Registo Civil, é essencial para integrar o SIS-ROH no sistema de registo de mortalidade 

nacional, fora do Sistema Nacional de Saúde, para que se possam registar dados de todos os óbitos e 
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permitir uma descrição do perfil epidemiológico dos óbitos intra-hospitalares quanto os extra-

hospitalares do país.   
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8 Anexos 
 

Anexo 2 – Distribuição de todos os óbitos por causa básica de morte (subcategorias 4 

dígitos), numero, percentagem e percentagem cumulativa, 2013 

Código Descrição da causa de óbito Total %  % Cum. 

B24 Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não especif. 4656 15.6% 15.6% 

P95 Morte Fetal de Causa Não Especificada 1331 4.5% 20.0% 

J180 Broncopneumonia não especificada 1189 4.0% 24.0% 

P073 Outros recém-nascidos de pré-termo 969 3.2% 27.2% 

B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas 844 2.8% 30.1% 

A09 Diarréia e Gastroenterite de Origem Infecciosa Presumível 825 2.8% 32.8% 

I10 Hipertensão Essencial (primária) 647 2.2% 35.0% 

B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas 610 2.0% 37.0% 

P072 Imaturidade extrema 539 1.8% 38.8% 

P21 Asfixia ao Nascer 536 1.8% 40.6% 

A419 Septicemia não especificada 501 1.7% 42.3% 

B500 Malária por Plasmodiumfalciparum com complicações cerebrais 496 1.7% 44.0% 

P210 Asfixia grave ao nascer 486 1.6% 45.6% 

B20 Doença Pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Resultando em 
Doenças Infecciosas e Parasitárias 

437 
1.5% 47.1% 

B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e 
parasitárias 

405 
1.4% 48.4% 

B509 Malária não especificada por Plasmodiumfalciparum 327 1.1% 49.5% 

B50 Malária Por PlasmodiumFalciparum 317 1.1% 50.6% 

D649 Anemia não especificada 314 1.1% 51.6% 

E41 Marasmo Nutricional 291 1.0% 52.6% 

B54 Malária Não Especificada 286 1.0% 53.5% 

P36 Septicemia Bacteriana do Recém-nascido 279 0.9% 54.5% 

P369 Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido 268 0.9% 55.4% 

B22 Doença Pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) Resultando em 
Outras Doenças Especificadas 

248 
0.8% 56.2% 

I64 Acidente Vascular Cerebral, Não Especificado Como Hemorrágico ou 
Isquêmico 

243 
0.8% 57.0% 

B508 Outras formas graves e complicadas de malária por 
Plasmodiumfalciparum 

236 
0.8% 57.8% 

P219 Asfixia ao nascer, não especificada 227 0.8% 58.6% 

P07 Transtornos Relacionados Com a Gestação de Curta Duração e Peso 
Baixo ao Nascer Não Classificados em Outra Parte 

214 
0.7% 59.3% 

E42 Kwashiorkor Marasmático 198 0.7% 59.9% 

D509 Anemia por deficiência de ferro não especificada 195 0.7% 60.6% 

B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase 194 0.6% 61.2% 

J18 Pneumonia Por Microorganismo Não Especificada 184 0.6% 61.9% 

B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não 
especificada 

184 
0.6% 62.5% 

A162 Tuberculose pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica ou 
histológica 

163 
0.5% 63.0% 
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Código Descrição da causa de óbito Total %  % Cum. 

Q519 Malformação congênita não esp. do útero e do colo do útero SOE 162 0.5% 63.6% 

G039 Meningite não especificada 142 0.5% 64.0% 

B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas 140 0.5% 64.5% 

C080 Neoplasia maligna da glândula submandibular 134 0.4% 65.0% 

B210 Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi 132 0.4% 65.4% 

E40 Kwashiorkor 127 0.4% 65.8% 

P071 Outros recém-nascidos de peso baixo 119 0.4% 66.2% 

P070 Recém-nascido com peso muito baixo 118 0.4% 66.6% 

A418 Outras septicemias especificadas 118 0.4% 67.0% 

J189 Pneumonia não especificada 117 0.4% 67.4% 

N189 Insuficiência renal crônica não especificada 113 0.4% 67.8% 

C220 Carcinoma de células hepáticas 109 0.4% 68.1% 

B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas 104 0.3% 68.5% 

O45 Descolamento Prematuro da Placenta (abruptioPlacentae) 98 0.3% 68.8% 

E14 Diabetes Mellitus Não Especificado 96 0.3% 69.1% 

V99 Acidente de Transporte Não Especificado 95 0.3% 69.5% 

G042 Meningoencefalite e meningomielite bacterianas não classificadas em 
outra parte 

95 
0.3% 69.8% 

G009 Meningite bacteriana não especificada 93 0.3% 70.1% 

B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystisjirovecii 93 0.3% 70.4% 

O711 Ruptura do útero durante o trabalho de parto 89 0.3% 70.7% 

G049 Encefalite, mielite e encefalomielite não especificada 85 0.3% 71.0% 

J960 Insuficiência respiratória aguda 84 0.3% 71.3% 

G934 Encefalopatia não especificada 81 0.3% 71.5% 

A153 Tuberculose pulmonar, com confirmação por meio não especificado 81 0.3% 71.8% 

A41 Outras Septicemias 79 0.3% 72.1% 

X49 Envenenamento (intoxicação) Acidental Por e Exposição a Outras 
Substâncias Químicas Nocivas e às Não Especificadas 

77 
0.3% 72.3% 

A152 Tuberculose pulmonar, com confirmação histológica 77 0.3% 72.6% 

P285 Insuficiência respiratória do recém-nascido 76 0.3% 72.8% 

V099 Pedestre traumatizado em um acidente de transporte não esp. 72 0.2% 73.1% 

I500 Insuficiência cardíaca congestiva 72 0.2% 73.3% 

I420 Cardiomiopatia dilatada 71 0.2% 73.6% 

D64 Outras Anemias 70 0.2% 73.8% 

I619 Hemorragia intracerebral não especificada 64 0.2% 74.0% 

I50 Insuficiência Cardíaca 63 0.2% 74.2% 

E149 Diabetes mellitus não especificado - sem complicações 63 0.2% 74.4% 

B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais 61 0.2% 74.6% 

D648 Outras anemias especificadas 61 0.2% 74.8% 

P22 Desconforto (angústia) Respiratório(a) do Recém-nascido 60 0.2% 75.0% 

D50 Anemia Por Deficiência de Ferro 60 0.2% 75.2% 

I674 Encefalopatia hipertensiva 59 0.2% 75.4% 

B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia 59 0.2% 75.6% 

I509 Insuficiência cardíaca não especificada 58 0.2% 75.8% 

C07 Neoplasia Maligna da Glândula Parótida 57 0.2% 76.0% 
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Código Descrição da causa de óbito Total %  % Cum. 

B23 Doença Pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) Resultando em 
Outras Doenças 

55 
0.2% 76.2% 

A16 Tuberculose Das Vias Respiratórias, Sem Confirmação Bacteriológica 
ou Histológica 

55 
0.2% 76.4% 

K922 Hemorragia gastrointestinal, sem outra especificação 52 0.2% 76.6% 

K746 Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas 48 0.2% 76.7% 

I15 Hipertensão Secundária 44 0.1% 76.9% 

A160 Tuberculose pulmonar com exames bacteriológico e histológico 
negativos 

44 
0.1% 77.0% 

T07 Traumatismos Múltiplos Não Especificados 43 0.1% 77.2% 

D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de 
anticorpos 

43 
0.1% 77.3% 

C539 Neoplasia maligna do colo do útero, não especificado 43 0.1% 77.4% 

B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação 43 0.1% 77.6% 

E162 Hipoglicemia não especificada 42 0.1% 77.7% 

C80 Neoplasia Maligna, Sem Especificação de Localização 41 0.1% 77.9% 

A15 Tuberculose Respiratória, Com Confirmação Bacteriológica e 
Histológica 

39 
0.1% 78.0% 

D500 Anemia por deficiência de ferro secundária à perda de sangue 
(crónica) 

38 
0.1% 78.1% 

P612 Anemia da prematuridade 37 0.1% 78.2% 

A150 Tuberculose pulmonar, com confirmação por exame microscópico da 
expectoração, com ou sem cultura 

37 
0.1% 78.4% 

A199 Tuberculose miliar não especificada 37 0.1% 78.5% 

T290 Queimaduras múltiplas, grau não especificado 34 0.1% 78.6% 

T300 Queimadura, parte do corpo não especificada, grau não especificado 33 0.1% 78.7% 

I110 Doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) 33 0.1% 78.8% 

B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e 
imunológicas não classificadas em outra parte 

33 
0.1% 78.9% 

K65 Peritonite 32 0.1% 79.0% 

J969 Insuficiência respiratória não especificada 32 0.1% 79.2% 

C46 Sarcoma de Kaposi 32 0.1% 79.3% 

G936 Edema cerebral 31 0.1% 79.4% 

I119 Doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca (congestiva) 31 0.1% 79.5% 

T794 Choque traumático 30 0.1% 79.6% 

N19 Insuficiência Renal Não Especificada 30 0.1% 79.7% 

J81 Edema Pulmonar, Não Especificado de Outra Forma 30 0.1% 79.8% 

A169 Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de 
confirmação bacteriológica ou histológica 

30 
0.1% 79.9% 

Q899 Malformações congênitas não especificadas 29 0.1% 80.0% 

 Outras causas 5988 20% 100% 
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Anexo 2 – Distribuição de todos os óbitos por causa directa de morte (subcategorias 4 

dígitos), numero, percentagem e percentagem cumulativa, 2013 

Código Descrição da causa de óbito Total % % Cum. 

A419 Septicemia não especificada 1593 5.1% 5.1% 

J180 Broncopneumonia não especificada 1519 4.9% 9.9% 

P95 Morte fetal de causa não especificada 1401 4.5% 14.4% 

J960 Insuficiência respiratória aguda 1193 3.8% 18.2% 

D649 Anemia não especificada 997 3.2% 21.4% 

R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade 977 3.1% 24.5% 

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 886 2.8% 27.4% 

J969 Insuficiência respiratória não especificada 857 2.7% 30.1% 

B24 Doença pelo hivnão especificada 627 2.0% 32.1% 

P073 Outros recém-nascidos de pré-termo 565 1.8% 33.9% 

R571 Choque hipovolêmico 561 1.8% 35.7% 

P21 Asfixia ao nascer 526 1.7% 37.4% 

I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 
isquêmico 

506 1.6% 39.0% 

P369 Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido 463 1.5% 40.5% 

P210 Asfixia grave ao nascer 439 1.4% 41.9% 

B500 Malária por Plasmodiumfalciparum com complicações cerebrais 419 1.3% 43.2% 

P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido 372 1.2% 44.4% 

P072 Imaturidade extrema 313 1.0% 45.4% 

G934 Encefalopatia não especificada 306 1.0% 46.4% 

D509 Anemia por deficiência de ferro não especificada 300 1.0% 47.4% 

G936 Edema cerebral 297 0.9% 48.3% 

P285 Insuficiência respiratória do recém-nascido 289 0.9% 49.2% 

B509 Malária não especificada por Plasmodiumfalciparum 268 0.9% 50.1% 

B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas 254 0.8% 50.9% 

A162 Tuberculose pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica 
ou histológica 

244 0.8% 51.7% 

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e 
histológica 

239 0.8% 52.5% 

A153 Tuberculose pulmonar, com confirmação por meio não especificado 220 0.7% 53.2% 

G042 Meningoencefalite e meningomielite bacterianas não classificadas 
em outra parte 

207 0.7% 53.8% 

B50 Malária por Plasmodiumfalciparum 198 0.6% 54.5% 

J18 Pneumonia por microorganismo não especificada 197 0.6% 55.1% 

G039 Meningite não especificada 194 0.6% 55.7% 

A418 Outras septicemias especificadas 193 0.6% 56.3% 

P220 Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 191 0.6% 56.9% 

P219 Asfixia ao nascer, não especificada 189 0.6% 57.5% 

B54 Malária não especificada 180 0.6% 58.1% 

B508 Outras formas graves e complicadas de malária por 
Plasmodiumfalciparum 

175 0.6% 58.7% 

Q519 Malformação congênita não especificada do útero e do colo do útero 
soe 

160 0.5% 59.2% 
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Código Descrição da causa de óbito Total % % Cum. 

I619 Hemorragia intracerebral não especificada 157 0.5% 59.7% 

R688 Outros sintomas e sinais gerais especificados 155 0.5% 60.2% 

E41 Marasmo nutricional 155 0.5% 60.7% 

A152 Tuberculose pulmonar, com confirmação histológica 147 0.5% 61.1% 

G009 Meningite bacteriana não especificada 141 0.5% 61.6% 

C080 Neoplasia maligna da glândula submandibular 138 0.4% 62.0% 

A150 Tuberculose pulmonar, com confirmação por exame microscópico da 
expectoração, com ou sem cultura 

135 0.4% 62.5% 

R092 Parada respiratória 134 0.4% 62.9% 

D50 Anemia por deficiência de ferro 134 0.4% 63.3% 

A41 Outras septicemias 134 0.4% 63.8% 

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma 132 0.4% 64.2% 

E162 Hipoglicemia não especificada 132 0.4% 64.6% 

J189 Pneumonia não especificada 131 0.4% 65.0% 

P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso 
baixo ao nascer não classificados em outra parte 

127 0.4% 65.4% 

R69 Causas desconhecidas e não especificadas de morbidade 125 0.4% 65.8% 

B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia 124 0.4% 66.2% 

J96 Insuficiência respiratória não classificada de outra parte 120 0.4% 66.6% 

D648 Outras anemias especificadas 118 0.4% 67.0% 

R578 Outras formas de choque 116 0.4% 67.3% 

K729 Insuficiência hepática, sem outras especificações 115 0.4% 67.7% 

D64 Outras anemias 115 0.4% 68.1% 

B20 Doença pelo HIV resultando em doenças infecciosas e parasitárias 115 0.4% 68.4% 

I509 Insuficiência cardíaca não especificada 112 0.4% 68.8% 

A170 Meningite tuberculosa 111 0.4% 69.2% 

I500 Insuficiência cardíaca congestiva 103 0.3% 69.5% 

E42 Kwashiorkor marasmático 101 0.3% 69.8% 

P22 Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido 97 0.3% 70.1% 

D500 Anemia por deficiência de ferro secundária à perda de sangue 
(crônica) 

96 0.3% 70.4% 

I50 Insuficiência cardíaca 94 0.3% 70.7% 

R579 Choque não especificado 92 0.3% 71.0% 

T794 Choque traumático 91 0.3% 71.3% 

G049 Encefalite, mielite e encefalomielite não especificada 91 0.3% 71.6% 

R402 Coma não especificado 90 0.3% 71.9% 

C46 Sarcoma de Kaposi 89 0.3% 72.2% 

J961 Insuficiência respiratória crônica 83 0.3% 72.4% 

C469 Sarcoma de Kaposi, não especificado 77 0.2% 72.7% 

A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica 
ou histológica 

77 0.2% 72.9% 

A160 Tuberculose pulmonar com exames bacteriológico e histológico 
negativos 

77 0.2% 73.2% 

E878 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico não classificados 
em outra parte 

75 0.2% 73.4% 

A86 Encefalite viral, não especificada 74 0.2% 73.7% 
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Código Descrição da causa de óbito Total % % Cum. 

B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas 73 0.2% 73.9% 

N189 Insuficiência renal crónica não especificada 72 0.2% 74.1% 

G939 Transtorno não especificado do encéfalo 70 0.2% 74.3% 

G932 Hipertensão intracraniana benigna 70 0.2% 74.6% 

N17 Insuficiência renal aguda 69 0.2% 74.8% 

B22 Doença pelo HIV resultando em outras doenças especificadas 68 0.2% 75.0% 

I469 Parada cardíaca não especificada 66 0.2% 75.2% 

B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas 66 0.2% 75.4% 

C220 Carcinoma de células hepáticas 66 0.2% 75.6% 

P91 Outros distúrbios da função cerebral do recém-nascido 65 0.2% 75.8% 

P910 Isquemia cerebral neonatal 62 0.2% 76.0% 

A199 Tuberculose miliar não especificada 62 0.2% 76.2% 

G04 Encefalite, mielite e encefalomielite 61 0.2% 76.4% 

D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de 
anticorpos 

61 0.2% 76.6% 

R570 Choque cardiogénico 59 0.2% 76.8% 

D638 Anemia em outras doenças classificadas em outra parte 59 0.2% 77.0% 

A169 Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de 
confirmação bacteriológica ou histológica 

59 0.2% 77.2% 

I10 Hipertensão essencial (primária) 58 0.2% 77.4% 

J690 Pneumonite devida a alimento ou vômito 57 0.2% 77.6% 

E40 Kwashiorkor 57 0.2% 77.8% 

C07 Neoplasia maligna da glândula parótida 54 0.2% 77.9% 

P20 Hipóxiaintra-uterina 53 0.2% 78.1% 

D53 Outras anemias nutricionais 50 0.2% 78.3% 

B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por 
Pneumocystisjirovecii 

50 0.2% 78.4% 

P071 Outros recém-nascidos de peso baixo 49 0.2% 78.6% 

T869 Falência e rejeição a transplante de órgão ou tecido não especificado 48 0.2% 78.7% 

O711 Ruptura do útero durante o trabalho de parto 48 0.2% 78.9% 

O45 Descolamento prematuro da placenta (abruptioplacentae) 48 0.2% 79.0% 

P612 Anemia da prematuridade 47 0.2% 79.2% 

P070 Recém-nascido com peso muito baixo 46 0.1% 79.3% 

D62 Anemia aguda pós-hemorrágica 46 0.1% 79.5% 

N179 Insuficiência renal aguda não especificada 45 0.1% 79.6% 

G92 Encefalopatia tóxica 44 0.1% 79.8% 

B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase 43 0.1% 79.9% 

N19 Insuficiência renal não especificada 42 0.1% 80.0% 

 Outras causas 6248 20.0% 100.0% 
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Anexo 3 – Analise da plausibilidade da causa directa tendo uma determinada causa básica 

 

Esta análise foi já apresentada pelos óbitos que tem como causa básica o HIV (B20-B24) no texto 

principal do relatório. A seguir vão ser analisadas as causas directas para óbitos cuja causa básica foi 

hipertensão essencial (I10) e acidentes de viação (V01-V99). Para condições como hipertensão 

essencial existe o risco de sobre-estimação da sua prevalência como causa de óbito; de facto, sendo 

estas um factor de risco para várias patologias, pode ter uma tendência a seleccioná-la como causa 

básica mesmo se não é claramente ligadas a cadeia de eventos que levam à morte. 

Para os óbitos por hipertensão 96% ou mais dos casos tem uma causa directa plausível (ex. acidente 

vascular cerebral, hemorragia intracerebral, encefalopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca, etc.); 

esta proporção é constante de 2009 a 2013 (tab.1). As causas directas não plausíveis são uma 

percentagem bastante pequena e não tem nenhum padrão (pattern) que sugira erro sistemático ou 

recorrente por parte dos médicos ou codificadores.   
 

Tabela 1 – Causas directas registadas para os óbitos com causa básica = Hipertensão essencial 

(I10), por ano, 2009-2013 

 

Causa directa 2009 2010 2011 2012 2013 

Causas directas plausíveis tendo causa 
básica=Hipertensão essencial (N) 

184 258 436 632 636 

% de causas plausíveis 96% 98% 98% 98% 97% 

Causas directas não plausíveis tendo 
causa básica=Hipertensão essencial (N) 

8 6 8 15 18 

% de causas não plausíveis 4% 2% 2% 2% 3% 

Detalhes sobre causas directas não plausíveis com Hipertensão essencial 

Pneumonite devida a alimento ou vômito 2 5 

Malária por Plasmodiumfalciparum com 
complicações cerebrais 

1   2  

Pneumoconiose Não Especificada 1  2 

Diabetes MellitusInsulino-dependente 1 2 

Hipoglicemia não especificada 1    2 

Malária Por PlasmodiumFalciparum 2 1 

Tuberculose pulmonar, sem menção de 
confirmação bacteriológica ou histológica 

1    1 

Miopatia em doenças metabólicas 1 1 

Anemia aplástica constitucional 2   

Doença pelo HIV Não Especificada 1  1 

Psicose Não-orgânica Não Especificada 1 1    

Diabetes Mellitus Não-insulino-
dependente 

1   1  

Diarréia e Gastroenterite de Origem Infecciosa Presumível 1 1 

Criptococose cerebral  1  

Fratura de outras partes e de partes não especificadas do punho e da mão 1  

Evidência Laboratorial do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) 

1    

Infecções Virais Não Especificadas do 
Sistema Nervoso Central 

1     
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Causa directa 2009 2010 2011 2012 2013 

Outros efeitos do calor e da luz   1 

Síndrome uretral, não especificada 1   

Outras formas graves e complicadas de malária por 
Plasmodiumfalciparum 

1  

Doença pelo HIV resultando em pneumonia por 
Pneumocystisjirovecii 

1    

Efeito tóxico de substância não especificada 1   

Massa, tumoração ou tumefação intra-
abdominal e pélvica 

1     

Falência e rejeição a transplante de órgão ou tecido 
não especificado 

1    

Doenças Sexualmente Transmitidas, Não Especificadas 1 

Meningite bacteriana não especificada 1   

Pneumonia devida a clamídias 1   

Meningite não especificada  1  

Neoplasia Benigna do Ouvido Médio e do Aparelho 
Respiratório 

1    

Neoplasia maligna do exocérvix 1     

Síndrome Amnésica Orgânica Não Induzida Pelo 
Álcool ou Por Outras Substâncias Psicoativas 

1    

Malária Não Especificada  1  

Total de óbitos por Hipertensão 192 264 444 647 654 
 

 

Para os óbitos por acidentes de transporte 98% ou mais dos casos tem uma causa directa plausível 

(ex. choque traumático, choque hipovolêmico, traumatismo intracraniano, traumatismo cerebral 

difuso, septicemia não especificada, etc.); esta proporção é constante do 2009 ao 2013 (tab.2). As 

causas directas não plausíveis são uma percentagem bastante pequena e não tem nenhum padrão 

(pattern) que sugira erro sistemático ou recorrente por parte dos médicos ou codificadores.  

Tabela 2 – Causas directas registadas para os óbitos com causa básica = Acidentes de transporte 

(V01-V99), por ano, 2009-2013 

Causa directa 2009 2010 2011 2012 2013 

Causas directas plausíveis tendo 
causa básica = Acidente de transporte 

74 433 609 694 738 

% de causas plausíveis 100% 100% 100% 99% 98% 

Causas directas não plausíveis tendo 
causa básica = acidente de transporte 

0 2 1 5 12 

% de causas não plausíveis  0% 0% 0% 1% 2% 

Detalhes sobre causas directas não plausíveis com Acidentes de transporte 

Hipertensão Essencial (primária) 0 1  2 6 

Hipertensão pulmonar primária 0   2 2 

Outras imunodeficiências com 
predominância de defeitos de 
anticorpos 

0    2 

Angeíte de hipersensibilidade 0    1 
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Causa directa 2009 2010 2011 2012 2013 

Agressão por meio de drogas, 
medicamentos e substâncias 
biológicas - local não especificado 

0    1 

Diarréia e Gastroenterite de Origem 
Infecciosa Presumível 

0  1   

Neoplasia Maligna da Próstata 0   1  

Tuberculose respiratória, não 
especificada, sem menção de 
confirmação bacteriológica ou 
histológica 

0 1    

Total de óbito com causa 
básica=Acidente de transporte 

74 435 610 699 750 
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