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RESUMO

As estatísticas de mortalidade representam uma das mais importantes fontes de informação em saúde, uma vez que são indispensáveis para a 
caracterização do perfil epidemiológico da população e planejamento de ações, políticas e serviços de saúde. No entanto, uma das maiores 
limitações dessas análises, na maioria dos países em desenvolvimento, é a qualidade das estatísticas vitais, especialmente as de mortalidade. 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 permitem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de doenças e agravos de saúde, bem como óbitos. Uma 
alta proporção de “garbage codes” compromete a qualidade de informação, podendo dificultar o planejamento de ações de prevenção. O 
conhecimento do padrão de ocorrência dos garbage codes é importante para identificar a necessidade de reestruturação dos serviços de 
assistência à saúde, bem como o aperfeiçoamento do sistema de captação e de registro de informação. O objetivo deste trabalho foi apresentar a 
tendência dos “garbage codes” descritos como causa básica de óbitos ocorridos em residentes do município do Rio de Janeiro no período de 1996 
a 2016. Para isso, foi realizada uma análise exploratória dos óbitos de residentes do município do Rio de Janeiro, no período de 1996 a 2016, a 
partir dos dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). A classificação das causas de óbitos como “garbage codes“ foi realizada 
conforme proposta no estudo de Naghavi (2010). Para a análise dos dados foram utilizados os programas Tabwin e Excel. Durante os anos 
analisados, verificou-se que a frequência de “garbage codes” como causa básica de morte apresentou comportamento constante, com variação 
de 23,9% em 1996 para 22% em 2016, o que demonstra pouca melhora na qualidade da informação de causa básica de óbito ao longo dos 20 
anos estudados. No período de 1996 a 2012, observa-se maior contribuição dos óbitos por “Outras causas mal definidas e as não especificadas de 
mortalidade” (R99), representando 34,9% dos óbitos por “garbage codes” em 1996 e 15,5% em 2012. A partir de 2013 houve uma mudança no 
padrão de causa básica, quando os óbitos por “Septicemia não especificada” (A419) passaram a ocupar o primeiro lugar, sendo responsáveis por 
14,1% dos “garbage codes”. Os óbitos por “Insuficiência cardíaca congestiva” (I500), “Hipertensão essencial primária” (I10) e “Septicemia não 
especificada” (A419) ocupam o terceiro lugar durante o período, variando de acordo com os anos analisados. Especificamente no ano de 2007, os 
óbitos por “Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - local não especificado” (Y349) do grupo das causas externas 
aparecem em segundo lugar, caracterizando 9,8% do total de “garbage codes” deste ano. Os resultados deste estudo indicam a contribuição dos 
garbage codes nas estatísticas de mortalidade ao longo dos anos no município do Rio de Janeiro e apontam a importância de qualificação das 
causas de morte, especialmente no que diz respeito ao adequado preenchimento da DO. É fundamental investir na conscientização dos 
estudantes de medicina sobre a importância da DO como instrumento para elaboração de estatísticas de saúde que possam subsidiar estratégias 
e políticas públicas de saúde.
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