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Nota sobre lista reduzida de causas de óbito codificadas com CID-10 
 

História e racional para a versão revista em 2012 

 
Em 2008 Moçambique introduziu a codificação CID-10 (Classificação Internacional de 
Doenças – 10ª Revisão) no registo dos óbitos intra-hospitalares através do SIS-ROH 
(Sistema de Informação Sanitária para Registo de Óbitos Hospitalares)1. Até Agosto de 
2012 o SIS-ROH foi introduzido em 16 hospitais em todo o Pais; os hospitais utilizam a lista 
inteira CID-10 para o preenchimento do certificado de óbito e codificação.  
Apesar dos resultados positivos obtidos até agora, com cerca de 30,000 óbitos registados 
no SIS-ROH nos anos 2009-2011, a abrangência do registo de mortalidade é ainda baixa. 
Uma das dificuldades reportadas pelo pessoal envolvido na certificação de óbitos é a falta 
de acesso aos códigos CID-10, sendo que os livros distribuídos em poucos locais são 
demasiado caros para que estes livros sejam disponibilizados a todos os serviços de cada 
hospital. Ademais, os livros CID-10 não são de fácil utilização e os médicos e codificadores 
carecem de capacitação para este efeito.  
 
O problema de acesso aos códigos CID-10 e uso dos mesmos foi já discutido em 2009, 
quando a Comissão CID-10 formalmente instituída no Ministério da Saúde elaborou uma 
lista reduzida, incluindo códigos CID-10 seleccionados correspondentes a causas 
específicas (por exemplo “Cólera”, “Hipertensão primária”, etc.) e alguns códigos agrupados 
(códigos que incluem um grupo de patologias homogéneas, por exemplo “Neoplasias 
malignas dos órgãos digestivos”). Assim, os quase 12,500 códigos da CID-10 foram 

reduzidos para cerca de 200. A lista tinha que ser anexada aos livros de certificado de óbito 
para ser utilizada em locais onde não havia acesso aos livros CID-10 da OMS e onde o 
pessoal não foi capacitado para o uso da lista completa de códigos. 
Sublinhe-se que o uso da lista reduzida é fortemente desencorajado onde houver 
possibilidade de utilizar a lista CID-10 completa.  
 
A primeira lista reduzida CID-10 foi elaborada seguindo os seguintes critérios:  

1. Seleção de causas de óbito com base em dados estatísticos disponíveis; 
2. Selecção de causas com interesse para a saúde pública e sujeitas a notificação 

obrigatória; 
3. Escolha de condições que podem ter uma confirmação diagnóstica em Moçambique 

(por exemplo, excluir causas de óbito cujo diagnóstico baseia-se em testes de 
laboratório não disponíveis no País); 

                                                
1
 O SIS-ROH é um aplicativo informático desenvolvido pelo MOASIS para apoiar o Ministério da Saúde (MISAU) na 

obtenção e tratamento de informação relevante para o conhecimento das causas de morte das unidades sanitárias do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) de nível II, III e IV.  
O aplicativo em referência surgiu de uma iniciativa tripartida do Hospital Central de Maputo, Departamento de Informação 
para a Saúde (DIS) do MISAU e Universidade Eduardo Mondlane (UEM) visando implementar, de forma regular e rotineira, 
um sistema de registo de mortes hospitalares com possibilidade de expansão para todos os Hospitais do País. A informação 
produzida constitui um importante suporte para melhorar a qualidade da atenção hospitalar e ajuste das políticas de saúde 
pública a nível nacional e regional. 
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4. Privilegiar os códigos de 3 dígitos ao invés de códigos de 4 dígitos; (os códigos de 4 
dígitos estão, todavia, a ser seleccionados se relacionados com uma particular 
frequência da doença (exemplo HIV resultando em doenças especificadas)); 

5. Relevância na gestão da unidade sanitária; 
6. Selecção baseada na opinião de especialistas moçambicanos e internacionais 

(nomeadamente os experts do departamento “Classifications, Terminologies, and 
Standards” da OMS em Genebra, responsável pelo desenvolvimento da CID-10); 

7.  Atingir um número de diagnósticos capazes de funcionar com instrumentos de papel 
(fichas) sem recorrer necessariamente ao auxílio da informática; 

8. Excluir os códigos não admitidos (na base das regras da OMS para o uso da CID-
10). 

 
Na base das recomendações e regras da OMS para o uso de listas reduzidas nenhum 
código CID-10 foi excluído. Todos os códigos não selecionados como causas de óbitos 
especificadas eram incluídos num código de agregação denominado “Outras causas” por 

cada um dos 20 capítulos da CID-10.  
 
Porque a lista reduzida continha agrupamento e agregações de códigos, pensou-se em 
adoptar uma codificação designada “moçambicana”: por exemplo o agrupamento A15-A16 
(Tuberculose respiratória) era codificado como CO-004, o agrupamento F00-F99 
(Transtornos mentais e comportamentais) como CO-755, etc.. este procedimento criou 
muita confusão e a falsa impressão de que a codificação CID-10 não estava sendo usada 
correctamente. De facto não era assim: esta codificação “moçambicana” era somente uma 

maneira para ter um código no lugar de um intervalo de códigos, facilitando assim o uso da 
lista no sistema informatizado SIS-ROH.  

Em 2011 a lista reduzida aqui referida foi revista. Porém, a nova lista apresenta vários 
problemas, de entre os quais a inclusão de muitas causas de óbito não permitidas (por 
exemplo, cefaleia, priapismo, corpo estranho retido – antigo- intra-ocular de natureza não-
magnética), causas de baixa relevância de saúde pública (por exemplo abscesso da 
glândula de Bartholin), causas raras (por exemplo sarcoma de Kaposi de tecidos moles que 
é frequente somente nos doentes com HIV/SIDA, no qual o caso deve ser codificado como 
consequência do HIV/SIDA e não com um código do capítulo Tumores). Um dos maiores 
problemas que quebra as regras de uso de listas reduzidas, relaciona-se com a falta de 
muitos códigos CID-10 por causa da ausência de códigos de agregação por capítulo. 
 
Consequentemente, a lista reduzida de 2011 foi novamente alvo de revisão em 2012, 
utilizando os mesmos critérios atrás listados e respeitando as regras da OMS. Foi utilizada a 
análise dos dados do SIS-ROH dos anos 2009 a 2011 para cumprir com o critério “Seleção 
de causas de óbito com base em dados estatísticos disponíveis”. Na base desta análise 80 
códigos de 3 dígitos são suficientes para notificar 80% das causas de óbito. A lista reduzida 
compreende 201 códigos, dos quais 82 são códigos CID-10 de 3 ou 4 dígitos e 119 códigos 
de agrupamentos/agregação. Estes 201 códigos deveriam ser mais que suficientes para 
obter estatísticas sobre a mortalidade fiáveis e acuradas.  
Para poder utilizar esta lista na plataforma informatizada do SIS-ROH, os códigos de 
agrupamentos/agregação são identificados através de códigos CID fictícios construídos 
utilizando os mesmos critérios da CID-10 em termos de numeração: estes códigos fictícios 
às vezes têm 5 dígitos. 
Há 1 código adicional, totalmente novo, específico para Moçambique que é U50 = 
“Complicação não especificada do uso da medicina tradicional”. A CID-10 prevê o uso de 
códigos que iniciam por U para condições que ainda não são classificadas e codificadas 
universalmente. Se na nova revisão da CID-10 (a CID-11) vier a existir um código para 
complicação da medicina tradicional, o código U50 será devidamente substituído.  
 
Em anexo à presente nota, poderão ser encontrados os seguintes documentos: 
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1. Lista reduzida revista em 2012, versão editada para impressão;  

2. Lista reduzida revista em 2012, correspondência com os códigos ou grupos de 

códigos da CID-10. 

Se tal se mostrar necessário, os documentos indicados na lista que segue podem 
igualmente ser disponibilizados: 

1. Primeira lista reduzida de causas de óbito, 

2. Lista reduzida, revista em 2011, 

3. Documento de avaliação da lista revista em 2011. 

 
 
 
 
 

Maputo, Agosto de 2012 
 
 
 


