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Saúde

RESUMO

As estatísticas de mortalidade representam uma das mais valiosas fontes de informação em saúde, além de se constituir no mais tradicional e em 
um dos mais eficientes métodos para avaliação do estado de saúde das populações. Os “garbage codes” consistem em códigos da CID relativos a 
diagnósticos indefinidos ou incompletos que não apontam a causa específica de morte e, por isso, não deveriam ser considerados causas básicas 
de óbito, visto que são pouco úteis em saúde pública por não permitirem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de 
doenças e agravos de saúde, bem como dos óbitos. O objetivo desse trabalho foi uma análise descritiva dos “garbage codes” segundo variáveis 
sociodemográficas. A proposta envolveu uma análise exploratória dos óbitos ocorridos em residentes do município do Rio de Janeiro, registrados 
Sistema de Informação de Mortalidade, no período de 1996 a 2016. Foram identificadas e apresentadas as frequências dos “garbage codes” 
referidos como causa básica de óbito, explorando variáveis sociodemográficas, como sexo, faixa etária, raça/cor, capítulo da CID, entre outras. Os 
resultados demonstraram pouca diferença na proporção de “garbage codes” entre os óbitos masculinos (22,59%) e femininos (24,93%) e em 
diferentes raça/cor, tendo um pequeno predomínio nas raças indígena (26,7%), preta (25,5%) e parda (24,7%), em relação as raças branca (22,8%) 
e amarela (22,2%). No que diz respeito à faixa etária, as crianças menores de 1 ano (9,3%), os adolescentes (18,2%) e os adultos jovens (19,2%) 
apresentam as menores contribuições de “garbage codes” entre os óbitos. Há um aumento na proporção de “garbage codes” entre crianças de 1 
a 4 anos (26,9%), voltando a aumentar a partir dos 30 anos (24,4%), sendo maior nos idosos, especialmente a partir dos 80 anos, que varia entre 
26% e 35% ao passo que a faixa etária aumenta. Estes resultados podem ser devido a maior ocorrência de comorbidades em idosos, que 
dificultam o estabelecimento da causa básica correta. Em relação aos capítulos da CID, o que apresentou maior proporção de “garbage codes” foi 
o XVIII, representado pelas causas mal definidas (100%) dado que estas causas estão contidas no grupo definido como “garbage codes”, sendo 
seguido pelos capítulos I, representado pelas doenças infecciosas e parasitárias (41,6%), XI, que contém as doenças do aparelho digestivo (21,5%), 
IX, capítulo das doenças do aparelho circulatório (20,3%), XX, composto pelas causas externas (18%), X, das doenças do aparelho respiratório 
(13%) e II, que é o capítulo das neoplasias (7,6%), respectivamente. Chama atenção a contribuição expressiva de “garbage codes” nos óbitos por 
doenças infecciosas. Os resultados desse estudo indicam a necessidade de estratégias para melhorar a qualidade do preenchimento das causas 
de morte, especialmente em idosos e para o capítulo de doenças infecciosas e parasitárias, bem como a proposição de políticas para redução dos 
óbitos por causas mal definidas.
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