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Resumo 

Objetivo: Analisar a causa mortis e sua relação com os códigos garbages no hospital 

geral do estado professor Osvaldo Brandão Vilela entre os anos de 2013 a 2017. 

Métodos: Estudo epidemiológico retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa, 

evidenciando as principais características epidemiológicas das oito causas mais 

prevalentes de óbitos classificados como causa garbage. Os dados utilizados foram 

provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponibilizados pela 

Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica. Variáveis investigadas: 

Garbage Causa Original, Idade, Sexo, Etnia, Escolaridade, Assistência Médica. 

Resultados: De um total de 21.299 óbitos foram encontrados 27,09% referente aos 

códigos garbage do estudo. Os oito códigos mais prevalentes correspondem a 69,96% 

(5.772) do total registrado (N = 8.250). O sexo masculino apareceu com 52,46% (3.027) 

e o sexo feminino com 47,54% (2.745). A incidência de etnias revelou uma 

predominância da cor parda 49,8% (2.874). A escolaridade exibiu 88,04% como sendo 

não informada e 6,6% não tendo cursado a escola. Os indivíduos entre 50 a 79 anos 

foram responsáveis por 59,56% (3.382) em todos os códigos. Os indivíduos que 

possuíam assistência médica foram 75,19% (4.339), enquanto os sem assistência foi 

2,89% (166). Discussão: Verificou-se que os garbages mais prevalentes são a 

pneumonia não especificada e o acidente vascular cerebral não especificado os quais 

podem ser solucionados facilmente só pela diferenciação entre hospitalar e comunitária 

no primeiro e hemorrágica ou isquêmica no segundo. Conclusão: Ficou demonstrado 

que a prevalência dos códigos garbages no presente estudo está acima do que a 

literatura nacional evidencia. 

Palavras-chave: Códigos Garbage; Causa Mortis; Sistema de Informações sobre 

Mortalidade. 

 

mailto:italo.idr@gmail.com
mailto:wilsondnj@hotmail.com


Endereço para correspondência: Ítalo Dantas Rodrigues - Rua Hugo Correa Paes, n° 

659, Gruta de Lourdes, Maceió-AL, Brasil. CEP: 57052-827. Email: 

ítalo.idr@gmail.com. Telefone: (82) 99841-8382. 

 

Conflito de interesse: Nada a declarar – Fonte de financiamento: Próprio. 

Aprovação do comitê de ética: O trabalho em questão não necessitou passar pelo 

comitê de ética por se tratar de dados secundários disponíveis no Sistema de Informação 

sobre Mortalidade. 

  

Abstract 

Objective: To analyze the cause of mortis and its relationship with the garbage codes in 

the general hospital of the state professor Osvaldo Brandão Vilela between the years of 

2013 to 2017. Methods: A retrospective, descriptive, quantitative approach, evidencing 

the main epidemiological characteristics of the eight most prevalent causes of deaths 

classified as cause garbage. The data used came from the Mortality Information System, 

provided by the General Coordination of Information and Epidemiological Analysis. 

Investigated variables: Garbage Original Cause, Age, Sex, Ethnicity, Schooling, 

Medical Care. Results: Out of a total of 21,299 deaths were found 27.09% referring to 

the garbage codes of the study. The eight most prevalent codes correspond to 69.96% 

(5,772) of the total recorded (N = 8,250). The male sex appeared with 52.46% (3,027) 

and the female sex with 47,54% (2,745). The incidence of ethnicities revealed a 

predominance of 49.8% (2,874). The schooling exhibited 88.04% as being not informed 

and 6.6% did not attend school. Subjects aged 50 to 79 years accounted for 59.56% 

(3,382) of all ICDs. The individuals who had medical assistance were 75.19% (4.339), 

while the unassisted ones were 2.89% (166). Discussion: It has been found that the 

most prevalent garbages are unspecified pneumonia and unspecified stroke which can 

be easily resolved only by differentiating between hospital and community in the first 

and hemorrhagic or ischemic in the second. Conclusion: It was demonstrated that the 

prevalence of the garbages codes in the present study is higher than the national 

literature evidences. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, observa-se na maioria dos países da América Latina, incluindo o 

Brasil, uma coleta de dados ineficaz no que diz respeito à causa básica do óbito. No 

Brasil, esse tipo de monitoração é feito por meio do SIM (Sistema de Informação sobre 



Mortalidade) cujos dados são coletados por meio das Declarações de Óbito (DO) que 

por sua vez são produzidas, quase a totalidade, pelos profissionais médicos¹. 

Causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é a 

doença ou lesão que inicia a cadeia de eventos patológicos que conduziram diretamente 

a morte. Elas são classificadas e organizadas através do CID-10 (Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) o qual 

possui uma série de causas de morte que são pouco específicas ou que são colocadas 

como causas básicas do óbito e que, no entanto, pertencem a quadros intermediários ou 

terminais do quadro patológico do paciente que veio a óbito. No fim, essa cadeia de 

erros formou dados pouco úteis para subsidiar políticas e gestão em saúde na tomada de 

decisão com o intuito de direcionar os recursos governamentais para os serviços de 

saúde mais necessários¹. 

Esses dados em questão são conhecidos como Code Garbage (CG) ou código 

lixo que são aqueles dados que entram no Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) como mortes que não foram adequadamente elucidadas ou especificadas. 

Atualmente, observa-se que o CG tem grande percentual nos dados epidemiológicos da 

maioria dos municípios brasileiros, dificultando assim, a elaboração de ações de saúde 

mais objetivas, pois os dados estão incompletos. Faz-se necessário, então, que os 

profissionais médicos estejam mais aptos para preencher adequadamente as declarações 

de óbito e assim dirimir os riscos de uma informação de má qualidade². 

Sabe-se que os dados de causa de morte variam entre os países e o tempo de 

acordo com sua cobertura e qualidade. Qualidade essa avaliada de acordo com o grau de 

cobertura da enumeração de óbitos e da estrutura de mortalidade, sumarizada pela 

probabilidade de morte³. 



Porém, avaliações adequadas, autênticas e correspondentes de conexões em 

causas de morte até mesmo dos melhores sistemas são restritas por três problemas: a) 

alterações ao longo do tempo na classificação que engloba o CID-10; b) listas de 

tabulação ineficazes onde detalhes essenciais sobre causas de morte são 

irrecuperáveis; c) muitas causas de óbito que não podem ou não devem ser considerados 

causas básicas de morte e que por consequência são titulados como códigos garbage4. 

A evolução da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) está estreitamente ligada à pesquisa dos dados de causa de 

morte e sua atualização pode ser um ponto a favor na luta contra a utilização de dados 

erroneamente colocados. A era moderna da CID deu início quando a Assembléia 

Mundial da Saúde autorizou a sexta revisão da CID em 1948, originalmente 

denominada como a Lista Internacional de Causas da Morte. Com o objetivo de aplicar 

nomes de doenças e especificar patologias, a nova classificação procurou ajustar um 

padrão internacional para nomenclatura e critérios nosológicos, sendo que 

hodiernamente essa mesma classificação já poderia sofrer novas mudanças para que 

fosse dirimido o número dos chamados CGs5.  

O termo “codificação de lixo” introduzido por Murray e Lopez6 serviu para a 

prática de ajustar mortes a causas que não são importantes para a análise da saúde 

pública de dados de morte como inclusão da avaliação da Carga Global de Doença 

(CGD). Segundo o próprio Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde, a CGD é um 

esforço sistemático e científico para quantificar a magnitude comparativa da perda de 

saúde decorrente de doenças, lesões e fatores de risco por idade, sexo e geografia para 

pontos específicos no tempo. Através dessa força tarefa, informações são coletadas para 

a criação de gráficos elucidativos em que são exibidos os anos de vida ajustados à 

invalidez, anos de vida perdidos pela invalidez e pela morte prematura. Além disso, 



designam uma única causa para cada morte, análise de fatores de risco e monitoram o 

cenário da mortalidade mundial a fim de realizar programas de saúde direcionados para 

o cenário apresentado, fato que não ocorre quando os dados são apresentados como 

CG7. 

O uso mutável de CG entre países e ao longo do tempo restringe profundamente 

as comparações significativas de causas de morte. Por esse motivo, a OMS e outros 

analistas têm recorrido conceder os óbitos codificados aos CGs para outras causas 

seguindo vários métodos8.  

Existe um grande obstáculo para se comparar uma lista de causas em revisões do 

CID que é a presença de um conjunto diferente de CG em cada revisão, tanto pela 

identificação quanto pelo mapeamento. Para um melhor entendimento do problema dos 

“códigos de lixo” foi criado uma tipografia que diferencia quatro tipos de CGs. Essa 

tipografia contempla o seguinte: a hipótese de que uma condição possa ser uma causa 

básica de morte; a carência de códigos que ofertem um local para causas de morte não 

especificadas ou ambíguas; e a necessidade de códigos que constituem causas que não 

sejam subjacentes, mas eventos intermediários ou finais na cadeia que leva à morte4. 

Segundo alguns estudos4, quatros categorias de erros na coleta de dados foram 

identificadas:  

‘‘Causas que não podem ou não devem ser consideradas causas básicas de morte. 

Esse grupo abrange todos os códigos (R) no capítulo XVIII do CID-10, além de 

hipertensão primária essencial, aterosclerose, sequelas de longo prazo da doença 

(G82), como paraplegia e tetraplegia ou (O94), sequelas de complicações da 

gravidez, parto e puerpério; 



São causas intermediárias de morte, como insuficiência cardíaca, septicemia, 

peritonite, osteomielite ou embolia pulmonar. Geralmente essas entidades clínicas 

possuem uma causa subjacente que teria antecipado uma cadeia de eventos que 

levaram à morte; 

Causas imediatas de morte são os passos finais de um caminho da doença que leva 

à morte. Esse grupo insere a síndrome de coagulação intravascular disseminada ou 

desfibrilação (D65), parada cardíaca (I46) e insuficiência respiratória não 

classificada em outra parte (J96); 

Causas não especificadas dentro de um agrupamento maior de causas: Nessa 

categoria, um código é incluído dentro do agrupamento para um local não 

especificado de muitas doenças como as neoplasias, importante para avaliar as 

taxas de mortalidade específicas do local. Outro exemplo seria a classe de lesões 

em que algumas são agrupadas por fatores ou intenções não especificadas’’. 

Estes fatos estão contribuindo para a formação de dados incompletos e 

ineficazes e cuja incidência buscou diminuir com a elucidação de informações como o 

preenchimento adequado das declarações de óbito¹, ², 4.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, descritivo, de abordagem 

quantitativa, que busca descrever as principais características epidemiológicas das oito 

causas mais prevalente de óbitos, classificados como causa garbage, no Hospital Geral 

do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela, no período de 2013 a 2017. No que se 

referem aos dados analisados, esses são originários do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM), e divulgados enquanto dados secundários pela Coordenação Geral 

de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise de Situação de 



Saúde (DATASUS). Desse modo, o presente estudo não necessitou de submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, considerando que se utilizou de dados secundários 

seguindo os parâmetros instituídos na resolução Nº466, de 12 de dezembro de 2012. As 

análises desses dados foram executadas através do programa TABWIN e EXCEL do 

WINDOWS 7, utilizando no primeiro as variáveis como: Idade, Sexo, Etnia, 

Escolaridade, Assistência Médica, Município de Residência. No TABWIN foram 

colocadas na linha a variável fixa Garbage Causa Original, e na coluna as variáveis 

anteriormente relatadas. Os critérios de inclusão foram: tipo de óbito (não fetal), 

hospital (Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela), ano do óbito 

(2013 a 2017) e UF de Residência (Alagoas). As análises estatísticas foram elaboradas 

por meio de tabelas de frequências relativas e percentuais no programa EXCEL.  

Quanto aos resultados, estes serão descritos em número absoluto e porcentagem, 

expostos em tabelas e gráficos, discutidos sob a ótica do referencial teórico específico, 

visando responder os objetivos da investigação. 

RESULTADOS 

No município de Maceió, mais especificamente no Hospital Osvaldo Brandão, o 

Hospital Geral do Estado de Alagoas (HGE), foram registrados 21.299 óbitos no 

período de 2013 a 2017, desses 5772 são classificados como códigos garbage, ou seja, 

não têm uma causa básica de óbito bem definida ou especificada e representam um 

percentual de 27,09%.  

É importante destacar que os autores concentraram suas análises nos 8 CIDs 

mais prevalentes, sendo os mesmos: o I10 Hipertensão essencial, K92.0 hematêmese, 

A41.9 septicemia não especificada, I67.8 outras doenças cerebrovasculares, V89.2 

Acidente de trânsito com um veículo motor Não Especificado (NE), I69.4 Sequelas de 



Acidente Vascular Cerebral (AVC) NE como hemorrágico ou isquêmico, I64 Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) NE como hemorrágico ou isquêmico e J18.9 Pneumonia NE. 

Esses CGs correspondem a 69,96% do total registrado (N = 8.250) no período de cinco 

anos e a 27,09% do número de óbitos totais, correspondendo 5772.  

Nesses 5772 óbitos com causa base de morte inespecífica, a pneumonia não 

especificada ressaltou como a mais prevalente indicando 26,94%, o AVC NE como 

hemorrágico ou isquêmico também se destaca negativamente com 26,85%, e a menos 

prevalente, a hipertensão essencial, refletiu 5,97% como mostra o gráfico 1. 

Em relação ao sexo, o gráfico 2 apresenta equivalência para notificação de 

códigos para ambos os sexos. O sexo masculino aparece com 52,46% e o sexo feminino 

com 47,54% e a prevalência desses números tem relação direta com a porcentagem dos 

CIDs apresentados anteriormente. Nesse gráfico podemos observar uma grande 

diferença entre mortes por acidente de trânsito com um veículo motor NE, no qual para 

o sexo masculino indicou 87,11% e para o sexo feminino mostrou 12,88%.  

Fato que chama atenção para a construção de um fator de risco direto para o CID 

V89.2 é pertencer ao sexo masculino. Durante o período analisado verificou-se também 

uma diminuição de 15,63% na taxa de incidência de mortes por essa causa. Número 

esse que ainda está abaixo de uma análise feita pelo MS em nível nacional que se 

observou em um período de 7 anos (2010-2016) uma queda de 27,4% no número de 

mortes.  

O gráfico 3 evidencia a incidência das etnias que foram registradas no momento 

do preenchimento da DO com destaque para a predominância do número de pardos 

(49,8%) e para os não informados (37,56%), em terceiro lugar aparece a raça branca 

 



(9,16%), depois a negra (2,97%), seguido da amarela (0,45%) e da comunidade 

indígena (0,034%) com apenas 2 casos registrados. 

A frequência da escolaridade é exibida por meio do gráfico 4 em que podemos 

observar que 88,04% não foi informada ou ignorada pelo profissional que preencheu os 

dados e 6,60% foram classificadas como não tendo cursado a escola. Destaca-se nesse 

ponto a falta de dados para análise devido a um grande número não ter sido informada. 

O gráfico 5 mostra a ocorrência de causa garbage segundo a faixa etária. Nela 

observamos que existe uma relação direta entre um número maior dessas ocorrências e a 

elevação da faixa etária. Percebemos também um crescimento mais acentuado nos 

indivíduos de 50 a 79 anos em todos os CIDs com 59,56%. Os acima de 80 anos 

correspondem a segunda faixa etária de maior prevalência com 25,81%. Podemos 

constatar uma exceção no CID V89.2 Acidente de trânsito com um veículo motor Não 

Especificado, no qual a soma das faixas etárias entre 15 a 79 anos foram as mais 

dominantes. 

Observamos também que em relação à frequência da assistência médica, foram 

registrados que 75,19% tiveram assistência médica, 2,89% não tiveram assistência 

médica e 21,91% não foi informado ou ignorado. 

DISCUSSÃO 

Salienta-se que apesar dos autores terem concentrado suas análises em apenas 

oito CIDs classificados como códigos garbage, os mesmos contribuem com 

praticamente 70% de todas as mortes no Hospital Osvaldo Brandão no período de 2013 

a 2017, sendo a pneumonia não especificada e o Acidente Vascular Cerebral não 

especificado os mais prevalentes entre eles. Em consonância com o estudo de Ishitani², 



no qual a segunda causa mais predominante foi também a pneumonia NE e a quarta foi 

AVC NE. Além disso, nota-se uma equivalência entre esse trabalho e outros estudos1,2 

em relação à porcentagem de CG quando comparado ao total de óbitos. 

Destaca-se que, devido ao grande vazio dessas informações, é impossível até 

mesmo identificar se é uma pneumonia comunitária ou nosocomial, ou seja, o paciente 

já chegou com essa infecção no HGE ou a desenvolveu após 48 horas da admissão 

hospitalar? O AVC foi devido a uma Hipertensão Arterial (HA) descompensada ou foi 

decorrente de uma vasculopatia diabética ou má formação arteriovenosa? Essas e muitas 

outras perguntas acabam por ficar sem respostas, devido à falta de informações que 

trazem os dados classificados como CG, impactando negativamente para uma não 

distinção das patologias elencadas, um adequado tratamento dos pacientes, assim como 

suas comorbidades.    

Em relação à idade e ao sexo dos pacientes, percebe-se que nosso estudo está de 

acordo com as pesquisas de Barbosa¹ e Ishitani², mostrando uma maior incidência na 

população idosa acima dos 60 anos, com expressivo aumento a partir da faixa etária dos 

50 anos. Já a prevalência entre os sexos é similar entre homens e mulheres, porém o 

sexo masculino se destaca negativamente nas mortes por acidente de trânsito com 

veículo a motor não específico com 419 mortes registradas para o sexo masculino e 62 

para o sexo feminino.  

Com relação à Assistência Médica (AM) foi exposto que uma porcentagem 

significativa não foi informada quanto sua realização. Isso pode se dar também por um 

erro muito comum do profissional que fica na dúvida do que é ou não a assistência 

médica descrita no relatório da DO. É tido como AM aquele paciente que em algum 



momento do seu quadro patológico teve atendimento médico e não só na causa final de 

sua morte.  

Os resultados da escolaridade foram prejudicados devido à ausência de dados 

informados. Excetuando-se os não informados, em primeiro lugar estão àquelas pessoas 

sem nenhum ano de estudo, ditas analfabetas, sendo que, quanto maior o tempo de 

estudo, menor a prevalência desses óbitos que entram no CG. Em comparação com a 

pesquisa de Saraiva9, relacionada ao aumento da cor parda, a análise das etnias desse 

estudo mostrou uma proporção direta com a população brasileira; a maior porcentagem 

registrada foi de pardos, seguido dos brancos e depois pelos indivíduos de cor negra. A 

menor proporção foi de indígenas com apenas dois casos registrados nesses cinco anos. 

Perante o exposto, estamos diante de um quadro em que mesmo com a melhora 

na coleta de dados e na distribuição das informações devem ser passadas ao SIM; na 

prática, essa quantidade de conhecimento não é específica em uma parcela considerável 

e é classificada como CG.  

Realça-se que o presente estudo se concentrou em analisar as mortes ocorridas 

em ambiente hospitalar, exclusivamente, no hospital de referência em urgência e 

emergência do estado de Alagoas, porém, a literatura nesse tema nos mostra que a 

maioria das mortes que são classificadas e entram como garbage epidemiológico 

acontecem em ambiente domiciliar. Nesse ambiente, a DO pode ser feita pelo médico 

que acompanhou e assistiu o paciente durante seu quadro patológico e consiga achar 

relação entre a fisiopatologia e a causa final que culminou com o óbito, fato que é 

facilitado com o uso da autopsia verbal10. 

Segundo a Organização Pan-americana de Saúde10, a autopsia verbal tem o 

objetivo de elucidar sinais e sintomas que o indivíduo apresentou antes de vir a óbito. 



Geralmente é utilizada em locais em que existem subnotificação e baixa cobertura dos 

sistemas de informações sobre mortalidade. Esse método é feito através de entrevistas 

com médicos certificados e parentes ou pessoas próximas ao falecido e pode ser 

complementado com informações provenientes de hospitais, Instituto Médico Legal, 

Serviço de Verificação de Óbitos, dentre outros. 

Esse processo de confirmação de óbito, assim como os outros relatados no 

decorrer do artigo têm como finalidade diminuir esse grande percentual de informações 

imprecisas e que não estão ajudando na manutenção e readequação da assistência à 

saúde da população. Entretanto, ainda é insuficiente, como ficou demonstrado nas 

pesquisas apresentadas no presente artigo9,11.  

CONCLUSÃO 

Em virtude dos fatos mencionados, ficou demonstrado que a prevalência dos 

códigos garbages no presente estudo está em equivalência com o que a literatura 

nacional evidencia um número próximo dos 30%. Percebe-se ainda que os dois 

garbages mais prevalentes (Pneumonia NE e AVC NE) podem ser facilmente 

solucionados, já que basta apenas sua diferenciação em comunitário ou hospitalar na 

primeira e hemorrágica ou isquêmica na segunda. 

É preciso, portanto, a inserção desse tema de maneira mais efetiva na formação 

dos profissionais médicos, principalmente, nos últimos anos de academia em virtude de 

sua importância, já que a melhor classificação desses registros é necessária para uma 

correta avaliação das ações, programas de saúde, planejamento e monitoramento do 

estado atual da população. 
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GRÁFICOS 

Gráfico 1. Frequência por Ano do Óbito segundo Garbage causa original. 

 

Fonte: SIM/DATASUS/MS (2013-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I10 K92.0 A41.9 I67.8 V89.2 I69.4 I64 J18.9

2013 88 73 39 39 81 97 374 221

2014 70 73 63 37 105 119 301 289

2015 47 49 78 104 96 132 332 335

2016 65 88 79 131 103 152 285 361

2017 75 94 146 105 96 143 258 349

0

50

100

150

200

250

300

350

400

N
ú

m
er

o
 a

b
so

lu
to

 (
n

) 2013

2014

2015

2016

2017

N = 5772 



Gráfico 2. Frequência por Sexo segundo Garbage causa original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I10 K92.0 A41.9 I67.8 V89.2 I69.4 I64 J18.9

M 136 224 199 214 419 346 757 733

F 209 153 206 202 62 297 793 822
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Fonte: SIM/DATASUS/MS (2013-2017).



Gráfico 3. Frequência por Etnia/cor segundo Garbage causa original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I10 K92.0 A41.9 I67.8 V89.2 I69.4 I64 J18.9

Branca 55 28 30 31 11 77 163 134

Preta 24 5 10 16 7 26 50 34

Amarela 2 0 4 3 1 2 6 8

Parda 151 203 183 159 452 274 737 716

Indígena 0 0 0 1 0 1 0 0

Não Informado 113 141 178 206 10 263 594 663
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Fonte: SIM/DATASUS/MS (2013-2017). 



Gráfico 4. Frequência das escolaridades segundo garbage causa original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I10 K92.0 A41.9 I67.8 V89.2 I69.4 I64 J18.9

N Inf/Ign 187 354 382 363 478 536 1331 1451

Nenhuma 77 15 13 29 2 59 120 66

01-03 38 4 5 13 1 37 56 24

04-07 26 3 1 8 0 4 31 7

08-11 15 1 4 3 0 5 10 6
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Fonte: SIM/DATASUS/MS (2013-2017).



Gráfico 5. Frequência por Faixa Etária segundo Garbage causa original. 

 

I10 K92.0 A41.9 I67.8 V89.2 I69.4 I64 J18.9

01-14 0 0 11 3 16 1 1 24

15-29 2 5 17 4 157 3 5 38
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Fonte: SIM/DATASUS/MS (2013-2017).


