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RESUMO

As estatísticas de mortalidade representam uma das mais importantes fontes de informação em saúde. Estatísticas segundo causa de morte são 
indispensáveis para caracterização do perfil epidemiológico da população, principalmente quando se deseja verificar as prioridades das ações, 
políticas e serviços de saúde. Os “garbage codes“ são códigos da CID relativos a diagnósticos indefinidos ou incompletos que não apontam a causa 
específica de morte e, por isso, não permitem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de doenças e agravos de saúde, bem 
como dos óbitos. A classificação das causas de óbitos como “garbage codes“ foi realizada conforme proposto no estudo de Naghavi (2010), onde 
os códigos da CID são agrupados nas seguintes categorias: 1) Causas que não podem ou não deveriam ser consideradas como causa de morte; 2) 
Causas de mortes intermediárias; 3) Causas de morte imediatas, que seriam as últimas nas sequência de causas que levaram à morte; 4) Causas 
inespecíficas dentro de um grande agrupamento de causas de mortes. Esse estudo tem por objetivo apresentar informações referentes à 
ocorrência dos “garbage codes“ referidos como causa básica de morte ocorridos em residentes do município do Rio de Janeiro no período de 
1996 a 2016. A ocorrência dos “garbage codes“  referidos como causa básica, agrupados segundo a tipologia proposta por Naghavi foi 
apresentada de acordo com a contribuição de cada grupo de óbitos por “garbage codes“ no total de óbitos ocorridos.Observou-se que, ao longo 
dos anos, o grupo 1 foi o que mais contribuiu proporcionalmente para a ocorrência de garbage codes como causa básica, seguido pelo grupo 2, 4 
e, por último, o grupo 3. No entanto, em 2011, as causas do tipo 2 se tornaram as mais frequentes até o fim do período analisado. As causas 
imediatas (ou terminais) apresentam um comportamento constante, sendo o grupo de “garbage codes“  menos utilizado como causa básica de 
óbito. De acordo com os dados analisados observa-se que para o grupo 1 - Causas que não podem ou não deveriam ser consideradas como causa 
de morte - os códigos da CID mais prevalentes foram R99 (Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade) com 62,1%, I10 
(Hipertensão essencial - primária) com 19,8%, R092 (Parada respiratória) com 5,1% e R54 (Senilidade) com 2,8%. Já no grupo 2 -  Causas de 
mortes intermediárias – observa-se que os códigos mais presentes foram, o A419 (Septicemia não especificada) com 26,8%, seguido do I500 
(Insuficiência cardíaca congestiva) com 10,9%, além do I509 (Insuficiência cardíaca não especificada) com 7,47% e N189 (Insuficiência renal 
crônica não especificada) com 6,0%. Nos códigos do grupo 3 - Causas de morte imediatas, que seriam as últimas nas sequência de causas que 
levaram à morte - encontramos J960 (Insuficiência respiratória aguda) representando 55,8% dos óbitos do grupo, seguido por J969 (Insuficiência 
respiratória não especificada) com 38,3%, D65 (Coagulação intravascular disseminada [síndrome de desfibrinação]) com 2,7% e I461 (Morte 
súbita de origem cardíaca) com 1,2%. Por fim, no grupo 4 - Causas inespecíficas dentro de um grande agrupamento de causas de mortes - os 
códigos com maior frequência são Y349 (Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - local não especificado) com 25,2%, 
C80 (Neoplasia maligna, sem especificação de localização) com 15,1%, I517 (Cardiomegalia) com 12,6% e C290 (Neoplasia maligna do trato 
intestinal, parte não especificada) com 4,6%. Portanto, podemos concluir que o código R99 impacta de forma expressiva nas estatísticas de 
mortalidade, ficando evidente a necessidade de atenção às causas do grupo 1. Além disso, o uso indiscriminado dos “garbage codes“ na 
determinação da causa básica de morte representa um grande obstáculo na formulação de políticas públicas de saúde sobre as principais causas 
de morte.
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