
RECUPERAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DA MORTE 

 

A definição de causa básica por proposta da OMS desde a 

CID-6 é a seguinte: “Causa básica da morte é (a) a doença ou 

lesão que iniciou uma sucessão de eventos e que termina com 

morte ou (b) nos casos de acidentes ou violências, as 

circunstâncias dos mesmos”. 

A definição deixa bem clara a existência de dois grandes 

grupos de causas básicas: - causas naturais – são as doenças tais 

como as conhecemos (as doenças infecciosas, cardíacas, renais, 

respiratórias, próprias da gravidez, da pele etc.); - causas não 

naturais ou causas externas – representadas pelos acidentes 

(todos os tipos) e pelas violências: homicídios, suicídios, 

intervenção legal e operações de guerra. 

As complicações da causa básica são chamadas causas 

intervenientes e a última delas causa terminal ou causa direta da 

morte. 

Observa-se a necessidade da recuperação de uma 

Declaração de Óbito (DO) atestada pelo médico ou legista que não 

contemple as informações completas. 

Este documento tem a finalidade de orientar o técnico 

responsável pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

na recuperação da DO antes do encaminhamento para a Secretaria 

de Estado de Saúde (SES/MS). 

Orientamos que a busca ativa nos órgãos responsáveis 

pelo preenchimento da DO deva ser semanal para tempo hábil 

entre a recuperação e encaminhamento para a SES/MS. 

Exemplo de uma DO preenchida corretamente: 

 



Masculino, 55 anos 

Parte I 

a) Insuficiência renal aguda       (causa direta ou terminal) 

b) Septicemia                              (causas intervenientes ou consequenciais)  

c) Pneumonia 

d) Acidente vascular cerebral hemorrágico      (causa básica) 

 

ParteII Hipertensão arterial      (causa contribuinte) 

 

 

 

Feminino, 75 anos 

Parte I 

a) Insuficiência renal aguda                    (causa terminal) 

b) Septicemia                                            (causas consequenciais)  

c) Fratura de fêmur 

d) Queda acidental no banheiro da residência      (causa básica) 

 

ParteII                              (causa contribuinte) 

 

 

Observe que o preenchimento deve ser de baixo para cima ou seja 

da letra “d” para a “a” com uma “sequencia lógica ou aceitável 

entre as afecções”. 

Sequência lógica” ou “aceitável” da informação das causas de 

morte é quando cada afecção é uma causa aceitável da registrada 

acima dela. 



Solicitamos que antes de encaminhar as Declarações de Óbito as 

causas sejam recuperadas evitando maiores transtornos nas 

informações do banco do SIM. 

Seguem alguns termos considerados incompletos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) no preenchimento das informações de 

DO. 

LISTA DE TERMOS INCOMPLETOS OU INADEQUADOS PARA 

CODIFICAR CAUSAS DE MORTE 

Apenas como um guia da orientação ao codificador, segue-se 

uma lista de termos, os quais quando selecionados como causa 

básica, necessitam de esclarecimentos junto ao médico. A lista, 

obviamente, não é completa. Apenas inclui os termos mais comuns: 

 

TERMO INFORMAÇÃO ADICIONAL NECESSARIA 

A.V.C ou A.V.E. 
Causa. Tipo (hemorrágico, trombolico, 

embolico, isquêmico) 

Abscesso 
Localização. Se possível causa e 

microorganismo. 

Abscesso pélvico 
Causa (particularmente se foi devido a 

infecção pós aborto ou puerperal) 

Aderências 
Se for pós cirúrgica, qual a causa da cirurgia 

e há  quanto tempo. 

Agranulomatose 

Causa. Se devido a terapia por 

medicamentos, especificar qual a causa que 

foi ministrado a medicação. 

Amolecimento 

cerebral 
Causa (aterosclerotica, embolica, etc) 

Anemia 
Primária (qual tipo). Secundária (qual a 

causa básica). 



Aneurisma 

Localização (cerebral, aórtico, outros). 

Causa (arteriosclerose, sifilítica). Roto ou 

dissecante. 

Anóxia (fetal) Se, ocorreu antes ou durante o parto. 

Apendicite 
Aguda ou crônica. Com peritonite ou com 

abscesso. 

Arteriosclerose 

Ateroma 

Aterosclerose 

Se associada com hipertensão. Artérias 

envolvidas (coronárias, cerebral, periféricas) 

Arterite 
Artéria envolvida. Causa (arteriosclerótica, 

sifilítica) 

Artrite 
Tipo (reumatóide, juvenil). Causa. 

Localização. 

Asfixia (fetal) Se, ocorreu antes ou durante o parto. 

Aspiração de vomito 
Causa (alcoolismo agudo, overdose de 

drogas, outros). 

Atelectasia Causa. 

Bócio 
Tipo (simples, tóxico, difuso, uninodular, 

multinodular) 

Broncopneumonia 
Primária, hipostática, por aspiração. Causa 

básica ou terminal. 

Bronquite Aguda ou crônica. Com asma, enfisema, etc. 

Cálculo Localização. Com obstrução. 

Câncer, carcinoma Localização primária. 

Caquexia 

Tipo (congênita, devido a privação de 

alimento, doença (qual), deficiência de 

proteínas, etc). 



Cardíaca 

- insuficiência 

- dilatação 

- hipertrofia 

Causa. 

Cardiopatia Tipo. 

Cardite 

Localização (miocárdio, endocárdio, 

pericárdio). 

Tipo (aguda, crônica, reumática, viral etc). 

Cirrose do fígado Causa (alcoólica). Outra? Qual? 

Cor pulmonale Causa básica. Agudo ou crônico. 

Coréia 

Reumática. Com ou sem envolvimento 

cardíaco. 

Tipo (Huntington, gravidica). 

Coriza Complicação que levou a morte. 

Curvatura da coluna Adquirida. Causa. Congênita. 

Debilidade (fraqueza) Causa básica. 

Degeneração 

cerebral 
Causa básica. 

Degeneração 

gordurosa 
Localização (fígado, coração). 

Demência 
Causa (alcoólica, parkinson, 

arteriosclerótica, Alzheimer). 

Dermatite Tipo. Causa. 

Derrame cerebral Causa básica. 

Derrame pleural Causa. (particularmente com tuberculose). 

Desnutrição 
Congênita. Por doença (especificar). 

Deficiência de proteína (grau, severidade). 

Diabetes mellitus Tipo I ou II. Quais complicações. 



Diarréia Agente infeccioso. 

Disenteria Amebiana. Bacteriana. Outros protozoários. 

Doença 

cardiovascular 
Tipo. Qual. 

Doença cerebral Tipo. Qual. 

Doença das vias 

aéreas 
Natureza da doença. Obstrutiva. 

Doença de inclusão 

citomegálica 
Se devido a AIDS. 

Doença de Paget Óssea. Mama. Pele (localização). Maligna. 

Doença obstrutiva de 

vias aéreas 
Tipo. Crônica. Aguda. 

Doença pulmonar 

(crônica) 
Tipo. 

Doença renal 
Aguda. Crônica. Causa básica (diabetes, 

hipertensão ou outra causa) 

Doença valvar ou 

valvular 

Válvula afetada. Aguda ou crônica. 

Reumática ou não reumática. Causa. 

Doença vascular Natureza (hipertensiva, periférica). Causa. 

Doença vascular 

periférica 
Causa. (ex: aterosclerose). 

Edema pulmonar 
Causa (hipostatico, secundário à doença 

cardíaca). 

Embolismo. Embolia. 

Embolico. 

Embolia pulmonar 

Localização. Se pós cirúrgico indicar a 

causa da cirurgia. 



Encefalite 

Tipo (viral aguda, seqüela de virose, pós 

imunização, idiopática, meningococcica, 

supurativa, tuberculosa). 

Endocardite 
Aguda ou crônica. Localização (valva mitral, 

aortica). Causa (reumática, bacteriana). 

Esclerose Coronária, cerebral, disseminada, renal, etc. 

Esclerose cerebral Causa básica. 

Escoliose Adquirida ou congênita. 

Espondilite 
Ancilosante, deformante, gonocócica, 

sacroiliaca, tuberculosa. 

Estenose, 

estreitamento 
Causa. Congênita ou adquirida. 

Febre reumática 
Ativa ou inativa. Com afecção valvular, 

cardíaca, etc. 

Ferimentos Localização. Causa. 

Flebite Localização. Causa. 

Fraturas 
Localização. Patológica ou traumática. Se 

traumática: circunstâncias. 

Gangrena 
Localização. Tipo: arteriosclerótica, 

diabética, outra. 

Gastroenterite Causa: infecciosa ou não infecciosa. 

Glomerulonefrite 

Tipo: aguda, subaguda, crônica, com 

edema, infecciosa, tóxica (causa). 

Associada com: hipertensão, arteriosclerose, 

doença cardíaca, gravidez. 

Hematêmese Causa. 

Hematopatia Tipo. 

Hemiplegia Causa. Duração. 



Hemorragia Localização. Causa. 

Hemorragia ante-

parto (pós-parto) 

Causa: placenta prévia, defeito da 

coagulação, atonia uterina. 

Hemorragia digestiva 
Informar a causa (neoplasia, hérnia inguinal, 

hérnia femoral, etc) 

Hepatite 

Aguda ou crônica. Alcoólica. Do RN, da 

gravidez, parto ou puerpério. Viral (tipo A, B, 

C, D, E) 

Hidrocefalia Congênita. Adquirida (causa). 

Hipertensão 

Especificar também a complicação (doença 

renal, cardiopatias isquêmicas, doenças 

cerebrovasculares especificadas, etc) 

Íleo paralítico Causa. 

Imaturidade Causa. Complicação levando à morte. 

Infarto cerebral Causa. 

Infarto do miocárdio Agudo. Antigo. 

Infecção intestinal Agente. 

Infecção respiratória Localização. Natureza. Agente. 

Infecção séptica Se localizado, especificar o agente. 

Infecção trato 

urinário 
Primária. Secundária. Ureter. Rim. 

Influenza (gripe) Com pneumonia. 

Insuficiência 

cardíaca 
Causa. 

Insuficiência 

hepática, do fígado 
Causa. 

Insuficiência renal Aguda ou crônica e a causa. 



Insuficiência 

respiratória 
Causa. 

Lesão 
Localização. Tipo. Causa: acidente, suicídio, 

homicídio, etc. 

Lesão ao nascer Localização. Tipo. Causa. 

Leucemia Aguda ou crônica. Tipo. 

Linfadenite Causa. 

Linfoma Tipo. 

Melena Causa. 

Meningite Causa. 

Miocardite Aguda ou crônica. Causa. 

Nefrite 

Aguda. Crônica. Com edema. Associada 

com: hipertensão, arteriosclerose, doença 

cardíaca, gravidez. 

Neoplasia. 

Neoplasma 
Localização primária e secundária 

Obstrução intestinal Causa. 

Oclusão cerebral 
Localização. Com infarto. Devido à embolia, 

trombose, etc. 

Oclusão. Obstrução Causa. 

Paralisia. Paresia Causa. 

Parametrite Causa. Puerperal. Por aborto. 

Peritonite Causa. 

Pneumoconiose Causa 9silicose, asbestosis) 

Pneumonia 
Hipostática. Terminal. Se é causa básica 

(caso não for, qual a causa básica). 

Pneumonia por 

pneumocisto 
Se é devido a AIDS. 



Pneumopatia Tipo. 

Pneumotórax Causa. 

Prematuridade Causa. Complicação que levou á morte. 

Queimadura Localização. Causa. 

Retardo mental Causa. 

Sarcoma de Kaposi Se é devido a AIDS. 

Senilidade 
Especificar a complicação que causou a 

morte (Alzheimer, etc.) 

Septicemia Causa. 

Sífilis 
Localização da lesão. Congênita. Precoce. 

Tardia. Primária. Secundária. Terciária. 

Silicose Associada com Tuberculose. 

Tétano 
Puerperal. Obstétrico (se em mulher de 10 a 

50 anos) 

Toxemia Causa. Na gravidez. 

Toxoplasmose Devida a AIDS. 

Traumatismos 

Esclarecer a causa da violência. Acidente de 

trânsito, homicídio por arma de fogo, queda, 

enforcamento por suicídio, etc 

Trombose 
Arterial (qual artéria). Intracraniana. Se pós-

operatória especificar qual cirúrgia. 

Trombose venosa 

profunda 

Após cirúrgia (causa da cirúrgia). Devido a 

inatividade (causa desta). 

Tuberculose Localização primária. 

Tumor Localização. Maligno. Benigno. 

Úlcera Localização. 

Úlcera da perna Causa. 

Úlcera péptica Com hemorragia. Com perfuração. 



Uremia Causa. Na gravidez. 

Vasculopatia Causa. Tipo. 

 

 

 

 

 


