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RESUMO. 

SUMMARY. 



Numa amostra de 997 óbitos de pacientes portadores de trans-

tornos mentais procedeu-se a análise critica das estatisti-

cas de mortalidade segundo causas básicas e associadas de 

morte por meio da comparação das causas mencionadas nos a

testados de óbito originais com as causas de novo atestado 

refeito após consulta a todas informações disponíveis so

bre os falecidos, informações estas existentes nos prontuá

rios clínicos, resultados de exames de laboratório, relató-

rios de exames radiológicos, de biópsia, de autópsia e ou-

tros. 

O número médio de diagnósticos por atestado, após consulta 

às informações adicionais, aumentou de 2,08 para 4,11, nú

mero este que não variou sensivelmente com o sexo e a idade 

dos faleci~os, observando-se entretanto variação da média 

de diagnósticos por atestado segundo a especialidade do mé-

dico atestante. As causas básicas dos atestados refeitos 

diferiram em 43,13% dos casos das causas básicas seleciona-

das nos atestados originais. A tabulação de todas as causa~ 

básicas e associadas, permitiu evidenciar a importância, no 

" processo da morte, de muitas causas menos frequentes 

causa básica. 

como 

As principais causas de morte, básicas e associadas, de pa-

cientes cujos transtornos mentais incluíram-se nos grupos 

Psicose, Transtornos da Personalidade e Outros Transtornos 

Mentais Não-Psicóticos e Deficiência Mental foram analisa-

das a partir dos diagnósticos do atestado refeito, compa-

rando estas causas com aquelas dos atestados originais,oons-

tatando-se que, nestes atestados, os transtornos mentais ~ 

subestimados como causa de morte. Tal subestima se deve em 

parte ~ influência das disposições da Classificação Inter

nacional de Doenças para a seleç~o da causa básica de morte. 



Foram também estudadas as principais associações de doenças 

naqueles casos em que as causas básicas pertenceram a gru

pos de causas relacionadas aos transtornos mentais. 



·In a sample of 997 deceased patients bearing mental disorders, 

a cri tical statistical analysis of the mortal i ty due to underlying 

and associated causes of death was undertaken by comparing the 

causes mentioned in the original death certificates and those 

registered in the renewed ones which were made up after full 

review of all available information on these patients by going 

through such sources as medica! and hospital records besides 

laboratory examinations, radiological, biopsy, autopsy and other 

results. 

The average number of diagnoees per certificate after the aditional 

information gained by the investigation went up from 2.08 to 4.11; 

the latter did not vary due do sex or age of the deceased but 

did according to the speciality of the certifying doctor. The 

underlying causes of death of the renewed death certificates 

differed from those of the original ones in 43.13% of the patients. 

Crosstabulation of all causes of death, both the underlying and 

associated ones, uncovered the importance of many less frequent 

causes as underlying in the process of death. 

The main causes of death, both underlying and associated, of 

patients whose mental disorders were included in the groups i of 

Psychosis, Personality Disorders and Other Non-Psychotic Mental 

Disorders as well as Mental Deficiency were analysed through data 

obtanined from the renewed death certificates and later compared 

with those· registered in the original ones. An underestimation of 

mental disorders as causes of death in the latter was discovered. 

Such underestimation is partly due to the influence of arrang~ts 

in the Internacional Classification of Diseases for the selection 

of the underlying cause of death. 

The main associations of diseases were also studied in those cases 

where the underlying causes of death belonged to groups of causes 

related to mental disorders. 



I - INTRODUÇ!O. 
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A epidemiologia das doenças não-transmissiveis é em grande 

parte conhecida por meio de estudos de mortalidade, desde 

que levantamentos de morbidade são mais dificeis, trabalho-

sos e geralmente limitados a grupos selecionados da popula
- 20~27~28,36 

çao. 

Dentre os estudos de mortalidade merecem destaque os que u

tilizam as informações contidas na declaração de Óbito. A o-

brigatoriedade legal de todo o óbito ser levado a registro 

pressupõe, pelo menos teoricamente, a possibilidade de ter-se 
6A9A11A17A19A26~27~33A34 

informações a respeito dos mesmos. 

Entretanto, o subregistro de óbitos e as deficiências no 

preenchimento da declaração de óbito comprometem a precisão 

dos estudos de mortalidade, respectivamente, sob os pontos 
4A6A11Al7A19A20A26A27A28A36 

de vista quantitativo e qualitativo. 

A qualidade das informações sobre as causas de morte tem si-

do objeto de análise por~enorizada, tais como as 

na Investigação Interamericana de Mortalidade em 

ocorridas 
33 

Adultos 

(1.968) na Investigação Interamericana de Mortalidade na In-
- 34 20 

fancia (1.973) no estudo sobre Causas Múltiplas de Morte 

(1.973), bem como nos trabalhos de Milanesi e 
1 1 

(1.964) e Fonseca e Laurenti (1.974). 

25 
Laurenti 

Nestas pesquisas, a coleta de informações complementares jun

to a familia, médico, hospital e outras fontes permitiu um 

melhor conhecimento a respeito dascircunstâncias do óbito. A 

comparação das informações do atestado de óbito original, i~ 

to é, aqueles preenchidos pelo médico, com as novas informa

çoes, em relação às causas de morte, evidenciou o fato de 

certas afecções estarem sendo subestimadas nas estatlsticas 

de mortalidade em virtude de deficiências no preenchimento 

do atestado ou devido a disposições normativas para seleção 
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da causa de morte por parte da Classificação Internacionalde 
23 

Doenças. 

Assim, o estudo critico sobre o modo de preenchimento da de

claração de óbito -- especialmente do atestado médico, parte 

que apresenta as causas de morte -- reveste-se de importân

cia desde que possibilita um aprimoramento das estatisticas 

de mortalidade, isto é, permite avaliar corretamente as cau-
6 .-}} .. 14 .-17 .. }9.-20 .. 26 .-28 .. 33 .-34 .. 36 

sas de morte. 

Certos tipos de doenças, que raramente sao mencionadas corno 

causas de morte, tem sua importância evidenciada quando as 

mortes são analisadas conforme a metodologia acima descrita, 

considerando~as quer corno causa básica, quer corno causa as
I 3 .-2 O 

sociada. 

A participação do autor num estudo deste tipo, sobre "Morta

lidade de Adultos de 15 a 74 Anos de Idade em são Paulo, Bo-
- 1 3 

tucatu e Sao Manuel (Brasil), 1974/1975" , cujos propósitos 

foram de analisar as causas básicas e associadas de morte I 

e, dentre estas, verificar particularmente a importância dos 

t~anstornos mentais, fez despertar o interesse pelos proble-

mas relativos aos transtornos mentais corno causa de morte. 

Verifica-se que os transtornos mentais, afecções comumente 

de natureza não~infecciosa e crônicas, não se apresentam co-
" 9 mo causa f~equente de mortalidade na população , apesar de 

seus portadores estarem submetidos a um risco maior de mor-

- - 3 
~er em relaçao a populaçao em geral. Aquele fato de deve , 

entre outros motivos, a que afecções de natureza fisica são 

as que mais se evidenciam no processo da morte, geralmente 

sob a forma de causa terminal, ao passo que os transtornos 

mentais, mesmo que fatores causais determinantes da morte , 
deixam de ser assinalados em vista de suas manifestações se-
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~em de natureza psiquica. 

Assim sendo, pode-se pressupor que os transtornos mentais es

tejam sendo subestimados nas estatisticas de mortalida~e , 
20 

subestima quantitativa encontrada por Laurenti • Para tanto 

contribui também a disposição da Classificação Internacional 

de Doenças em relação às afecções integrantes do Capitulo V-

Transtornos Mentais. Esta disposição preconiza que catego-

rias deste capitulo não devem ser usadas nas estatisticas de 

mortalidade por causas primárias (básicas) em que o princi

pal interesse não é pelo estado mental do paciente, sendo en

tão a classificação feita em relação ao estado patológicoas-
1 4 .. 2 3 

sociado ou à afecção orgânica subjacente. 



II - OBJETIVO. 
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Este trabalho tem por objetivo estudar as causas básicas e 

associadas de morte em pacientes portadores de transtornos 

mentais, comparando tais causas como declaradas nos 

dos de óbito originais com aquelas selecionadas no 

atesta

atestado 

de óbito refeito após consulta aos prontuários médicos, exa

mes laboratoriais, relatórios de operações, de autópsia,etc .• 

Esta análise comparativa entre os atestados de óbito origi

nal e refeito levará em consideração: 

1 - número de diagnósticos; 

2 - coincidência da causa básica em ambos atestados; 

3 - causas múltiplas; 

4 - associação entre transtorno mental como causa básica e 

demais causas associadas e 

5 - principais causas básicas e associadas de morte nos pa

cientes portadores d~ transtornos mentais, estes e aque

las reunidos segundo os grupos da Lista A da Classifica

ção Internacional de Doenças- Oitava Revisão (anexo 1). 



III - MATERIAL E MgTODOS. 
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Para o estudo proposto foram escolhidos os óbitos de doentes 

internados no Departamento Psiquiátrico II da Coordenadoria 

de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde, também co

nhecido como Hospital de Juqueri, localizado no Munic!pio de 

Franco da Rocha. Trata-se de complexo hospitalar destinado 

a prestar, gratuitamente, assistência a portadores de trans

tornos mentais sem direito a assistência psiquiátrica por 

parte de instituições previdenciárias. ~ constituido por três 

unidades para internação de doentes mentais, uma unidade com 

caracteristicas de hospital geral e demais serviços comple

mentares, administrativos e de apoio. 

Estabeleceu-se que seriam estudados óbitos de pacientes in

ternados com idade entre 15 e 74 anos, ocorridos no periodo 

de 19 de janeiro de 1971 a 31 de dezembro de 1975, excluindo

-se aqueles óbitos de pacientes internados no Manicômio Ju

diciário, exclusão esta ~evida às caracteristicas especiais 

deste hospital que abriga doentes mentais criminosos, a dis

posição do Poder Judiciário. Estes doentes são internados 

por determinação do Juizo Corregedor dos Pres!dios do Estado, 

a salda dos mesmos está condicionada a exame de verificação 

de periculosidade e, na eventualidade de morte, geralmente , 

são encaminhados ao Instituto Médico-Legal, sendo o registro 

de óbitos feito a parte dos demais óbitos ocorridos no De

partamentd Psiquiátrico II. 

Neste periodo de 5 anos faleceram 2.041 pacientes de 15 a 74 

anos nas demais unidades do Departamento Psiquiátrico II. 
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Seleção da Amostra 

Foi tomada amostra-piloto de tamanho 100, obtida por amostra

gem sistemática, na qual a mortalidade proporcional corres

pondente ao grupo de causas Sifilis do Sistema Nervoso Cen

tral foi 1%. Considerando-se que ao se estimar a mortalidade 

proporcional referente a essa causa desejava-se um coeficien

te de variação da proporção amostra! (estimador da mortali

dade proporcional) não superior a 25%, chegou-se ao tamanho 

892 para a amostra a ser selecionada. Sendo esperado que em 

aproximadamente 10% dos casos não seriam encontradas infor

mações suficientes e precisas, aquele tamanho foi ajustado 

para 1.000 óbitos. 

O processo de amostragem adotado foi o da amostragem siste

mática que introduziu implicitamente uma estratificação dos 

óbitos segundo os anos do periodo de 1971 a 1975, com parti

lha aproximadamente propÕrcional. 

Determinado o tamanho da amostra, os casos foramselecionados 

a partir do livro de registro de óbitos do Departamento Psi

quiátrico II, no qual as anotações eram feitas em ordem cro

nológica. Os óbitos, excluldos os de pacientes menores de 15 

e maiores de 75 anos de idade, foram numerados de 1 a 2.041 

e a seleção feita sorteando-se o primeiro óbito (começo ca

sual}, ao qual adicionou-se sucessivamente o intervalo de 

2,041, até completar-se amostra de 1.000 óbitos. 

Coleta de Informações 

Em seguida, extraia-se uma cópia da declaração de óbito de 

cada caso selecionado, confrontando-a posteriormente com a 

declaração de óbito arquivada juntó ao Cartório de Registro 
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.Civil da Comarca de Franco da Rocha, a fim de evitar erros de 

transcrição. 

Procedia-se, a seguir, a investigação dos prontuários cll-

nicos dos pacientes falecidos, anotando-se no questionário 

diagnóstico psiquiátrico, e todas as demais informações e-

xistentes (exames laboratoriais, relatórios de exames radio-

lógicos, de biópsia, de autópsia, etc), bem como outros di.a..s-

nósticos. 

O modelo do questionário constitui-se no anexo 2. 

De posse das informações complementares o atestado médico da 

causa de morte era refeito. Este novo atestado, semelhanteao 
24 

modelo internacional do atestado de óbito , era preenchido, 

registrando-se na linha "c" da parte I a causa que, na opi-

nião do autor, era considerada básica e, nas linhas "b" e "a", 
ti 

as causas consequenciais. Outras causas que tivessem contri-

buido no processo de morte eram registradas na parte II des-

te atestado refeito - causas contribuintes. 

Ao refazer-se o novo atestado de óbito, algumas vezes, ocor-

riam dúvidas quanto a identificação da causa básica, mesmo 

existindo informações adequadas e suficientes; solicitava-se, 

nestas eventualidades, a colaboração de médicos de especia

lidade profissional relativa à dúvida. 

Adotou~se,.como conceito de causa básica de morte, a defini

ção aprovada pela Conferência Internacional da Revisão da 

Classificação, em 1948, relativa a Sexta Revisão de Classi-
24 

ficação Estatlstica Internacional de Doenças. 

A causa básica dá origem a uma sucessão de eventos patológi-
ti 

cos denominados causas consequênciais, e destas, a última 

chamada causa imediata ou direta. Outras causas que signifi-

cativamente tenham influido desfavoravelmente no curso do 
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processo de morte, mas, sem estarem relacionadas com a doen~ 

ça ou estado patológico que diretamente causou a morte, men-

cionadas na parte II do atestado de óbito, são denominadas 
11 

causas contribuintes. Ao conjunto de causas consequênciais e 

contribuintes denomina-se causas associadas. Embora a presen-

ça de um transtorno mental fosse a caracteristica de todos 

os pacientes falecidos, este transtorno especifico foi con-

siderado causa associada apenas quando não restasse qualquer 

dúvida de o mesmo haver significativamente contribuído para 

o óbito. Com este procedimento procurou-se evitar uma supe

restimação circunstancial da importância dos transtornos men-

tais como causa associada de morte. 

Aos transtornos mentais, quando causas básicas ou associadas, 

aplicou-se a disposição relativa a classificação do estado 

mental do falecido ser feita em relação ao estado patológico 
23 

associado ou à afecção orgânica subjacente. 

A identificação dos transtornos mentais atendeu às defini-

ções do Glossário e Manual de Classificação de Transtornos 

Mentais, indicado para ser usado conjuntamente com a Classi-
a 12 

ficação Internacional de Doenças 8- Revisão. O transtor-

no mental principal, naqueles casos em que eram possiveis 

mais de um diagnóstico, foi selecionado de acordo com o cri

tério de maior importância quanto a justificativa para in-
1 2 

ternação e"tratamento. 

a 23 
A Classificação Internacional de Doenças - 8- Revisão , foi 

utilizada: a) para a codificação dos diagnósticos correspon

dentes às causas básicas, associadas e aos transtornos men-

tais, b) para a identificação da causa básica por meio das 

disposições das "Regras para a seleção da causa de morte que 

devem ser usadas na tabulação de ~ortalidade por causas pri-

BIBUOTECA 
MIUWll DE IIAOot: PllBUcA 
~ DE sAo PAULO 
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mãrias" e c) para a apresentação dos resultados, de acotdo 

com suas categorias e subcategorias integrantes ou segundo 

a "Lista A - Lista de 150 Grupos de Causas para Tabulaç6es 

de Morbidade e Mortalidade". 

Apuração dos Resultados 

Estudados os questionãrios, todos os dados foram codificados 

e os códigos passados para cart6es IBM, sendo as tabulaç6es 

processadas eletronicamente. Numerosas tabelas foram obti

das, com utilização das variãveis previstas no questionãrio, 

tais como sexo, idade, cor, estado civil, número de diagnós

ticos por atestado, causa bãsica e associada em ambos ates

tados, transtornos mentais, etc. Neste trabalho, serão apre

sentadas, total ou parcialmente, apenas aquelasrelativas aos 

objetivos propostos. 



IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
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Selecionados 1.000 casos, verificou-se que 11 óbitos foram 

encaminhados, para autópsia, ao Instituto Médico-Legal. Des

tes, não foi possível recuperar-se 3 atestados de Óbito ori

ginais, tendo estes casos sido excluídos da amostra estudada, 

a qual constituiu-se de 997 óbitos. 

Para 974 Óbitos foi possível, após consulta às informações 

complementares oriundas de histórias clinicas, exames de la

boratório, relatórios de autópsia, etc., reconstituir-se a 

" sequência do processo da morte e refazer o atestado de óbito 

com especificação das causas básicas e associadas. 

Em 23 atestados refeitos, a causa básica foi codificada numa 

categoria do Capitulo XVI - Sintomas e Estados Mórbidos Mal

Definidos, da Classificação Internacional de Doenças, pelos 

seguintes motivos: insuficiência de informações complementa

res, incompatibilidade entre a causa básica original e dados 

existentes no prontuário.do paciente (dados estes inespeci

ficos) ou pelo fato de ser a única causa informada. Destes23 

Óbitos, 4 eram de pacientes que permaneceram internados me-

nos que 4 dias e 1 caso referia-se a paciente falecido e en

caminhado ao Instituto Médico-Legal, cujo atestado de óbito 

mencionou como indeterminada a causa de morte. 
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NOMERO DE DIAGNOSTICOS INFORMADOS NO ATESTADO ORIGINAL E NO 

ATESTADO REFEITO. 

Todos os diagnósticos informados nos atestados, original e ~ 

feito, foram codificados e o número encontrado destes diag-

nósticos foi analisado naqueles atestados isoladamente, segu~ 

do o sexo, a idade dos falecidos e segundo a especialidade do 

médico que atestou o óbito. 

A tabela 1 mostra que no atestado original encontrou-se no 

máximo S diagnósticos, que em 24,47% dos atestados constou a

penas 1, em 47,94% ocorreram 2 e em 23,26% o número de diag

nósticos foi de 3; com 4 e 5 diagnósticos a proporção foi de 

4,32%. A mediana e a moda do número de diagnósticos nos ates-

tados originais foi de 2 e o número médio 2,08 diagnósticos 

por atestado. Tal distribuição assemelha-se àquela encontrada 
20 

por Laurenti numa amostra de 1.831 atestados de Óbitos ocor-

ridos em hospitais ou pronto-socorros e registrados no distri

to de são Paulo entre março de 1971 e fevereiro de 1972, em 

que apenas 3 óbitos apresentaram acima de 5 diagnósticos no 

atestado original. Nesta amostra a média de 1,97 diagnósticos 

por atestado, menor que a de 2,08 encontrada no presente tra

balho, explica-se em parte pelo fato de não terem sido consi-

derados os diagnósticos de causas mal-definidas na amostra 

dos Óbitos do distrito de São Paulo. 

Após o atestado ter sido refeito, considerando-se todosos de-

mais diagnósticos registrados nos prontuários dos pacientes 

falecidos, verificou-se que em apenas 5,52%dos atestados o

correu 1 diagnóstico, que em 11,53% haviam 2 diagnósticos,que 

em 22,36% das vezes ocorreu 3 diagnósticos e que em 60,59% e

xistiam 4 ou mais diagnósticos, encontrando-se um máximo de 9 

diagnósticos, sendo a moda de 3, meaiana de 4 e média de 4,11 
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diagnósticos por atestado (tabela 2). Ao comparar-se estes 
20 

valores com os encontrados por Laurenti , o número de diag-

nósticos adicionais mostra-se maior. Assim, na reconstitui

çao dos atestados para os óbitos registrados no distrito de 

são Paulo, em 55,14% das vezes foram encontrados 3 ou mais 

diagnósticos, valor menor que o encontrado neste trabalho 

de 82,95%~ Do mesmo modo, a média de 2,94 diagnósticos por 

atestado é menor que a de 4,11 encontrada neste trabalho. Es

tes valores maiores, além dos motivos já mencionados relati

vos ao fato de terem sido excluídos os diagnósticos de cau

sas mal-definidas na amostra dos óbitos do distrito de são 

Paulo, são em parte também devidos a que muitos óbitos, no 

presente trabalho, apresentavam como causa básica ou asso-

ciada um transtorno mental, o qual veio somar-se à todas as 

demais causas de óbito. Este fato será analisado com maior 

pormenor em outro capitulo. Também, em parte, o maior número 

de diagnósticos deveu-se" a que o Hospital de Juqueri vem man

tendo tradicionalmente atividades de pesquisa, tradição es

ta que tem influência sobre o padrão das atividades hospita-
20 

lares, ao passo que os óbitos estudados por Laurenti pro-

vieram de hospitais e pronto-socorros com as mais 

caracteristicas de trabalho. 

variadas 

2 o 5 
Estes achados reproduzem as observações de Laurenti e Dorn 

e permite~ reiterar duas de suas constatações. A primeira 

relativa à grande perda de informações quando da apresenta

ção de estatlsticas de mortalidade apenas por causa básica, 

perda esta praticamente da metade das informações, desde 

que em 997 atestados de óbitos foram declarados 2.074 diag-

en-nósticos, números cuja proporção aproxima-se daquelas 
20 

contradas por Laurenti , no distrito de são Paulo, que em 
5 

Oorn 1.831 atestados encontrou 3.599 diagnósticos, e por 



17 

ao estudar amostra de 1.528.000 atestados de óbito, nos qllirls 

estavam declarados 2.911.000 diagnósticos. 

A segunda constatação refere-se a omissão dos médicos no re-
\ 

gistro de estados patológicos existentes por ocasião da mor-

te no atestado de óbito. 

Tabela 1 - Atestado original, segundo numero de diagnósticos 

declarados e número total de diagnósticos. 

NCMERo DE DIAOOS'riCOS ATES'rAOOS TOl'AL DE DIAGNOS"riCOS 
DECIARAOOS 

N9 % 

1 244 24,47 244 

2 478 47,94 956 

3 232 23,26 696 

4 37 3,71 148 

5 6 0,61 30 

-
'!OrAL 997 100,00 2.074 

Tabela 2 ~ Atestado refeito, segundo número de diagnósticos 

declarados e número total de diagnósticos. 

NCMERo DE DIAOOS'riCOS ATES'rAOOS TOl'AL DE DIAGNl>sTICOS 
DEO.ARAOOS 

N9 % 

1. 55 5,52 55 

2 115 11,53 230 

3 223 22,36 669 

4 202 20,26 808 

5 194 19,46 970 

6 117 11,74 702 

7 66 6,62 462 

8 19 1,91 152 

9 6 0,60 54 

'IDTAl 997 100,00 4.102 
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Número de dia9nõsticose sexo. 

A análise, segundo o sexo do falecido, do número de diagnós

ticos aeclarados nos atestados original e refeito (tabelas 3 

e 4), mostra que o número de diagnósticos declarados nos ca

sos de óbitos masculinos foi muito próximo ao dos óbitos fe

mininos, para os dois atestados. Também semelhantes, para os 

sexos masculino e feminino, as médias de 2,04 e 2,11, no a

testado original, e de 4,08 e 4,15, no atestado refeito, re

lativas ao número de diagnósticos declarados por atestado. 

Tabela 3 - Atestado original, segundo número de diagnósticos 

declarados, total de diagnósticos e média de diag-

nósticos por atestado e sexo. 

~ 
MASCULINO FEMININO 

N9 % TOTAL N9 % TOTAL 

1 134 25,57 134 110 23,26 110 

2 256 48,85 512 222 46,93 444 

3 113 21,56 339 119 25,16 357 

4 17 3,24 68 20 4,23 80 

5 4 0,76 20 2 0,42 10 

TOTAL 524 100., 00 1.073 473 100,00 1.001 

M2DIA 2,11 
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Tabela 4 - Atestado refeito, segundo número de diagnósticos 

declarados, total de diagnósticose média de diag

nósticos por atestado e sexo. 

~ 
MASCULINO FEMININO 

N9 '% TOTAL N9 % TOTAL D 
' 

1 33 6,30 33 22 4,65 22 

2 60 11,45 120 55 11,63 110 

3 116 22,14 348 107 22,62 321 

4 110 20,99 440 92 19,45 368 

5 94 17,94 470 100 21,14 500 

6 60 11,45 360 57 12,05 342 

7 41 7,82 287 25 5,29 175 

8 9 1,72 72 10 2,11 80 

9 1 Q 119 9 5 1,06 45 

TOTAL 524 100,00 2.139 473 100,00 1.963 

H! DIA 4,08 4,15 

Número de diagnósticos e idade. 

Foram muito próximas as médias do número de diagnósticos re-

gistrados nos atestados original e refeito, em todos os gru

pos etários (tabelas 5 e 6). Notou-se, no atestado original, 

em torno de 2 diagnósticos por atestado nos vários grupos e

tários e, quanto ao atestado refeito, em que a média situou

-se em torno de 4 diagnósticos por atestado, ocorreu apenas 

ligeiro aumento nos grupos de 60 a 69 e de 70 a 74 anos de 

idade, Tal aumento pode ser atribuido, em parte, à maior in

cidência das doenças chamadas degen~rativas em função do au-
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22 
mento dos anos de vida (MacMahon) , que teria ocorrido nes-

te trabalho. 

Este aumento de número de diagnósticos informados com a ida-
1 8 

de já fora anteriormente registrado por Krueger , que en-

controu, para os grupos etários de abaixo de 5 anos, de 5 a 

24, de 25 a 44, de 45 a 64, de 65 a 84 e de acima de 85 anos 

de idade, respectivamente, médias de 1,40, 1,49, 1,60, 1,80, 

2,07 e 2,11 diagnósticos por atestado. Também Olson e cola-
30 

boradores (1962), estudando causas múltiplas, em 57.196 a-

testados de óbito, constataram que o número de estados pato

lógicos registrados nesses atestados aumentou com a idade . , 
além de causa básica, para os grupos etários de abaixo de 25 

anos, de 25 a 44, de 45 a 64 e de acima de 65 anos, encon-

traram, respectivamente, número médio de outras causas por 

atestado de óbito, no sexo masculino, de 0,48, 0,66, 0,90 e 

1,24, e, no sexo feminino, de 0,53, 0,77, 0,95 e de 1,28. 

Tabela 5 - Atestado original, segundo número de diagnósticos 

declarados, total de diagnósticos e média de diag-

nósticos por atestado e grupos etários. 

~ -~-5--~--~:t::~r:-:---~:'-,: 
---------------,------------~-----

- 4') 50 - 59 f,O - C.9 70 - 74 
---- -----···--
• T N9 \ ·r N9 \ ·r N9 ~ T 
-- ---------- --- --

1 4 23,53 4 29 24,16 29 41 26,97 41 ',2 2 5,36 52 47 2/,70 47 46 21,:.0'.1 4G 25 30,12 25 

2 10 ss',s2 20 Sl 44,16 106 6~ 42,76 DO 97 4 .l,3l 1~4 10~ 48,79 202 113 53,05 226 39 46,98 78 

l 3 17,65 9 32 26,66 96 39 25,65 117 48 2 .l, 41 144 53 2!>,60 159 41 19,24 123 16 19,27 48 

4 - 6 5,00 21 5 3, 28 20 7 3,4i 28 6 2,89 24 10 4,69 40 3 3,61 12 

5 - 2 1,11 10 0,411 5 - - - 3 1,40 15 - - -
--

33 120 100,00 25:; 11!>2 100,1)0 318 205 1 

-------+------~r-------~-~-------- -
17 100,00 00,00 423 207 100,00 432 213 100,00 450 83 100,00 163 

---~--u---~---1-,9-4--~----2-,1-l--~----2-,o-9---l___ 2,06 2,09 2,11 1,96 
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Tabela 6 - Atestado refeito, segundo número de diagnósticos 

declarados, total de diagnósticose média de diag-

nósticos por atestado e grupos etários. 

~--~----~--------~-----------~~------~----------~--------~,----------.---------
~ lilNlE 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 49 50 - 59 60 69 70 74 

D~~t-N9-----,----T-t·-N9-----~----T-+-m-----,----T-+·-~------,----T~-m-----,----T+--m----,-----T-~-N9----\----T-

----------~----------+----------4-----------~----------~-----~~·----------4-----------
1 - 9 7,50 9 10 6,58 lO 15 7,32 15 9 4,35 9 10 4,69 10 2 2,41 il 

il il 11,76 4 l4 11,67 28 23 15,13 46 20 9,76 40 .l4 11,59 48 24 11,27 48 8 9,64 16 

3 4 23,53 12 31 25,83 93 38 25,00 114 !>l 24,87 153 45 21,74 135 42 19, 7J. 126 l:z 14,46 l6 

4 4 23,53 16 23 19,17 92 26 17,11 104 48 23,41 192 44 21,26 176 39 18,31 156 18 21,69 72 

5 3 17,65 15 20 16,67 100 27 17,76 135 40 19,51 200 49 2J,67 245 41 19,25 205 14 16,87 70 

6 J 17,65 18 12 10,00 '12 20 13,16 120 19 9,27 114 22 lll,63 132 26 12,21 156 15 18,07 90 

7 

8 

9 

l 5.88 7 7 5,83 49 4 2,63 28 10 4,88 70 12 5,80 64 24 11,27 168 11 9,64 56 

- 4 3,33 32 4 2,63 32 2 0,98 16 1 0,48 8 5 2,J5 40 

- - - - - - - - - - 1 0,48 9 2 0,94 18 

3 3,61 24 

3 3,61 27 

---------+--------+------ --- ----- ----·-···· - ----· - ---------··- ----···----
1Ul'AL 17 100,00 72 12\l }00,00 47S 1S2 100,00 ~8'1 2tl'õ \110,110 1100 :01 1,10,utl tJ.If, 213 100,00 <~:•7 83 100,00 393 

4,24 --~·96 __ t ... J,~a _ -=-}-~~---~--~~~.~~~]~-~~~:,-----~~-;_ 
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Número de diagnósticos e especialidades médicas. 

Procurou-se também identificar a variação do número de diag

nósticos declarados nos atestados segundo a especialidade do 

médico que atestou o óbito. 

Para tanto, foram estabelecidas quatro categorias de especia

lidades médicas, a saber, clínica, cirurgia, patologia e psi

quiatria, às quais foram integradas todos os médicos que a

testaram óbitos. Foram exclu1dos os médicos que atestaram 11 

óbitos encaminhados ao Instituto Médico-Legal. 

Agrupados na especialidade clínica foram os clínicos gerais , 

cardiologistas, tisiologistas e neurologistas; na especiali

dade cirurgia agruparam-se cirurgiões-gerais, obstetras e gi

necologistas, ortopedistas e outras subespecialidades da ci

rurgia; foram considerados na especialidade de patologia to

dos os médicos que atestaram óbitos após a realização de au

tópsia, independentemente de também exercerem outra especia

lidade médica e, na especialidade psiquiatria apenas médicos

psiquiatras. 

A tabela 7 mostra que, no atestado original, os médicos da 

especialidade psiquiatria apresentaram maior número médio de 

diagnósticos por atestado, 2,53, seguindo-se os de patologia, 

2,12, de clínica, 2,06 e por último, da especialidade cirur

gia, com 1,78 diagnósticos por atestado. Após levar em consi

deração os demais estados patológicos presentes no momento do 

óbito e refazendo-se o atestado, a maior média passou a ser 

da especialidade patologia, com 4,40 diagnósticos por atesta

do, seguindo-se cirurgia, com 4,20, clínica, com 4,17 e com 

menor média, psiquiatria, com 3,19 diagnósticos por atestado. 

Estabelecendo-se a relação entre as médias de diagnósticos 

por atestados entre os atestados refeito e original, verifi-
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cou-se que o menor aumento do número de diagnósticos ocorre~ 

na especialidade psiquiatria, 1,26 vezes e o maior aumento na 

especialidade cirurgia, 2,36 vezes. 

Tabela 7 - Atestados original e refeito, segundo especialida

des do médico atestante, número total de diagnós

ticos e média de diagnósticos por atestado. 

~ 
ORIGINAL REFEITO 

~ 
o:IAGml'I ME:o!A o:rl\OOsTI Ml!:oiA ( 4 ) 

())S (1) - (2) cos (3) - (4) ( 2 ) 

CLINICA 1.067 2,06 2.160 4,17 2,02 

CIRt.JroiA 210 1,78 496 4,20 2,36 

PA'.IOI.(X;IA * 536 2,12 1.112 4,40 2,08 

PSIQUIATRIA 253 2,53 319 3,19 1,26 

'!OrAL 2.066 2,09 4.087 4,13 1,98 

* Excluidos os médicos que atestaram 11 óbitos encaminhados ao Instituto 

Médioo-Is]al. 

Estes valores aparentemente tem explicação lógica, qual seja 

a de que os médicos-psiquiatras ao atestarem óbitos que ocor

reram nas enfermarias comuns do Hospital do Juqueri, isto é , 

enfermarias de doentes mentais, colocaram geralmente as cau-

sas de naturezas orgânica e psiquica no atestado por eles 

preenchido, aumentando ligeiramente a média neste atestado 

enquanto que nas demais especialidades esta conduta foi menos 
11 

frequente. Quando os pacientes foram encaminhados para rece-

berem assistência das especialidades clinicas ou cirúrgicas , 

também receberam diagnósticos adicionais nesta oportunidade , 

bem como receberam diagnósticos adicionais quando submetidos 

a autópsia, diagnósticos adicionais. estes que explicam o maior 

ganho de diagnósticos no atestado refeito nas especialidades 
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de cllnica, cirurgia e patologia. 

Entretanto, esta explicação aparentemente simples e lógica , 

deve ser aceita com algumas reservas. Assim é que a tabela 8 

mostra que a distribuição dos médicos e atestados, segundo 

as diferentes e~pecialidades, nao se deu de modo equitativo. 

Também, o anexo 3 mostra ter variado de 1 a 180 o número de 

atestados preenchidos pelos diversos médicos atestpntes. A

lém destas variações assinaladas deve ser lembrado que médi

cos das diferentes especialidades que atestaram grande núme-
• 

ro de óbitos exerceram ~nfluência sobre a média de diagnós

ticos por atestado, fatb que ocorreu em todas as especial!-,, 

dades. Neste sentido, dqs 518 atestados da especialidade cli

nica, 304 (58,69%)pertenceram a apenas 2 médicos1 dos 118 a

testados de cirurgia, 48 (40,68%} foram assinados também por 

2 médicos; dos 253 atestados de patologia, 113 (44,66%) por 

apenas um médico e dentre os 100 atestados da especialidade 

psiquiatria, 31 (31,00%)-também por apenas um médico. Deste 

modo, este número elevado de atestados pertencentes a poucos 

médicos atuou sob a forma de peso especifico sobre as médias 

de diagnósticos por atestado nas diferentes especialidades • 

Este fato fez-se sentir principalmente na especialidade ci

rurgia, dado que- os dois médicos citados declararamrespect~ 

vamente 1,06 diagnósticos por atestado em 35 óbitos e 

diagnósticos por atestado em 13 óbitos, valores estes 

1,23 

que 

tornaram menor a média geral da especialidade, de 1,78 diag

nósticos por atestado. O oposto ocorreu na especialidade psi

quiatria, em que nos 31 óbitos mencionados constaram em mé

dia 3,16 diagnósticos por atestado, aumentando a média geral 

da especialidade, de 2,53 diagnósticos por atestado. 



25 

Tabela 8 - Número de médicos e de atestados segundo especia

lidades do médico atestante. 

ESPECIALIDADES NCME:Ro DE MeoiCOS NCME:Ro DE ATEsrADOS 

CLINICA 23 518 

CIRI:JR;IA 22 118 

PA.'I'OI.OOIA * 5 253 

PSICPIATRIA 25 100 

TOI'AL 75 989 

* Excluldos os médicos que atestaram 11 óbitos encaminhados ao Insti tu

to Médico-Legal. 

Deste modo, apesar das ressalvas mencionadas, a análise do 

número de diagnósticospor atestado segundo especialidades mé

dicas deve ser levado em consideração pois, analogamente 

formas de atestar óbitos como as acima descritas podem ocor

rer em pequenas e médias comunidades, nas quais poucos médi

cos atestam a grande maioria dos óbitos. 

Por outro lado, a análise critica do número de diagnósticos 

por atestado pode ser usada também como critério deaverigua

çao de padrão de trabalho por comissões de prontuário clini-

co ou de auditoria médica, face as variações 

assinaladas. 

quantitativas 
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COMPARAÇÂO ENTRE A CAUSA BASICA SELECIONADA NO ATESTADO ORI

GINAL E A CAUSA BASICA SELECIONADA NO ATESTADO REFEITO. 

V~rios trabalhos que estudam a qualidade das informações con

tidas nos atestados de óbito tem evidenciado que a causa bá

sica selecionada nem sempre coincide com a causa básica que 

realmente deveria ter sido declarada e/ou selecionada para o 

mesmo óbito. 

Este fato denota perda da qualidade da informação sobre a 

" causa do óbito e tem como primeira consequência a super ou 

subestimação da importância de determinadas causas ou grupo 

de causas nas estatlsticas de mortalidade. 

Estes trabalhos mostram também que o número de vezes que de

terminadas causas ou grupo de causas são declaradas como bá-

sicas nos atestados comuns é igual ou aproximado ao número 

de vezes que realmente deveria ocorrer, isto é, os erros na 

info~ação sobre as causas de Óbito se compensam. Torna - se 

necessário ressalvar entretanto que esta compensação cinge

-se a causa do óbito e não se extende obrigatoriamente às de

mais caracter!sticas do falecido, tais como sexo, idade,pro

fissão, etc., fato este que tem influência sobre estudos e

pidemiológicos que as levam em consideração e podem induzir 

a conclusões errôneas. 

1 5 
James e coiaboradores (1. 955), estudaram 1. 889 óbitos ocor-

ridos em doze hospitais de Albany, N.Y., comparando a causa 

básica registrada no atestado original com nova causa obtida 

após consulta aos relatórios de autópsia e história clinica 

dos falecidos, tendo encontrado concordância de 71,0%. Neste 

estudo, as causas foram reunidas segundo os 30 grupos de cau

sas da Sexta Revisão da Lista Internacional de Doenças e Cau

sas de Morte. 
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2 
Alderson e Meade (1.967),estudaram 1.216 Óbitos ocorridosem 

1962 em 30 hospitais da região abrangida pelo "Oxford Record 

Linkage Study" e comparando a "afecção principal tratada" no 

hospital, como registrada em folha de resumo de pacientes in-

ternados, com a causa básica de morte declarada no atestado 

de óbito, verificaram, usando a Lista B (Lista Abreviada de 

50 causas para Tabulação de Mortalidade) da Classificação In

ternacional de Doenças, concordância de mesmos códigos em 

61% dos óbitos. 

20 
Laurenti , comparando a causa básica selecionada no atesta-

do de óbito original com aquela selecionada após obter - se 

informações adicionais de prontuários hospitalares dos fale

cidos, verificou, dentre 1.828 óbitos: 

" 1) concordância dos quatro algarismos do código de doença: 

934 casos (51, 09%); 

2) concordância dos tr~s primeiros algarismos do código de 

doença: 110 casos (6,02%); 

3) concordância apenas nos dois primeiros algarismos, po-

rém, as duas causas básicas selecionadas pertencem a um mes-

mo agrupamento: 95 casos (5,20%); 

4) discordância que afeta a causa básica e seu agrupamento 

sendo as duas causas básicas classificadas em diferentes gru-

pos: 689 casos (37,69%)." 

Deste modo, considerando que do ponto de vista de estatisti-

cas de mortalidade, somente no último caso as doenças nao 
20 

sao apresentadas num mesmo grupo de causas, Laurenti con-

clui que, mesmo com as diferenças observadas, houve concor

dância em 62,31% dos casos. 

No presente trabalho, para 997 qbitos, houve concordância en

tre a causa básica selecionada nos atestados originais com 
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aquela dos atestados refeitos em S6S vezes (S6,67%) .Assim 

não ~o~ve concordância em 43,13% dos casos, quando a causa 

básica do atestado refeito foi diferente da registrada no a-

testado original. 

A tabela 9 mostra o número de vezes que algumas causas ou 

grupos ocorreram como causa básica nos atestados original e 

refeito, o número e a percentagem de casos em que houve e ~ 

houve concordância entre a causa selecionada como básica nos 

atestados refeito e original e a relação entre o número de 

vezes que as mesmas ocorreram como refeita e original. 

A com?aração entre os números das colunas (2) e (1), relati-

vas às causas básicas refeita e original, e os valores dare-

!ação entre os mesmos mostra que para algumas causas estes 

números foram aproximados e que sua relação aproximou-se da 

unidade. g o que se observa com as Enterites e Outras Doen-

ças Diarréicas (AS), Diabetes Mellitus (A64), Neurose,Trans

tornos da Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psi-

c5ticos (A70), Epilepsia (A74) e Cirrose Hepática (A102). 

20 
Deste modo, como também assinala Laurenti , a utilização dos 

dqdos dos atestados originais, relativos a estas causas, pa

ra o cálculo de determinados indicadores usados em saúde pú-

blica, tais como a mortalidade proporcional ou o coeficiente 

especifico de mortalidade por causa, conduzirá a resultados 

pr5ximos da realidade. 

Entretanto, embora o número de vezes em que estas causas fo

ram declaradas sejam pr5ximos, nem sempre houve concordância 

de casos, isto é, os casos nos atestados original e refeito, 

em proporção variável, não são os mesmos. Para as causas ci

tadas, esta proporção variou de 7S,S9% (96 casos em 127) de 

concordância para as Enterites (AS) até 46,1S% (6 casos em 
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Tabela 9- Número de vezes que algumas doenças apareceramco-

mo causa básica nos atestados original e refeito 

e número de vezes que houve concordância de mes-

mos casos entre os atestados refeito e original. 

Cü~;CORDÂI<C ll> EflTHI:: ( 2) e ( 1) 

(1) 

HLFL1 TA 

(2) tlY 

SIM 
N9 

----------· 
AS 

A6 

A3b 

A58 

J\64 

A65 

A69 

A70 

A71 
A74 

A79 

. A82 

A83 
A84 

A85 

A92 

A93 

Al02 
Al04 

Al37 

Al4l 
Al46 

F.nteritcs e outras d0enças 
diarrélcas 

Tuberculose do aparelho re! 
piratório 
Sifilis do sistema nervoso 
central 

Tumor maliqno de outras lo 
c~liza~ões e de 1ocali~a= 
çoes naa-especlficadas 

Diabetes mellitus 

Avitaminose e outras dP.fi
ciôncias nutricionais 

Psicose 

Neurose, transtornos da pe! 
sonalidade e outros trans~ 
tornos mentais nãc.-psicõticos 

Deficiência mental 
Epilapaia 
Outras doenlas_do ~istema ner 
voso e dos orgaos do sentido 

Doenças hip~rtensivas 

Doenças isquemicas do coração 
Outra! formas de doenças do 
coraçao 

Doenças cerebrovasculares 

Outras pneumonias 

Bronquite, enfisema e asma 

C~rrose hepática 

Outras doenças do aparelho 
digestivo 

Sintomas e estados mórbidos 
mal-definidos 

Quedas acidentais 

Demais causas acidentais 

Al49 Lesões das ~uais se iqnora 
se foram acidental ou inten-

127 

4l 

1 

17 

16 

38 

88 

13 

1 

10.2 

3 

35 

71 

40 
56 

173 

5 

18 

17 

6 

4 

6 

111 

51 

9 

21 

17 

24 

65 

1? 
24 

95 

16 

~5 

5G 

22 

n 
83 

14 

19 

13 

23 

18 

9 

)6 

39 

1 

l3 

12 

3 

25 

72 

23 

43 

12 

42 

67 

l3 

lO 

1 

3 

4 

1~,5') 

95,12 

100,00 

7b,47 

75,00 

7,89 

28,40 

46,15 

70,58 

65,71 

60,5b 

30,00 

75,00 

36,72 

80,00 

72,22 

58,82 

16,66 

75,0(1 

66,66 

33.33 cionalmente infli9idas 6 3 L2 
------~--------·----------------L--------------·- ----------

31 

2 

4 

4 

35 

63 

1 

30 

3 

12 

28 

28 

l4 

106 

l 

5 

7 

5 

1 

2 

4 

NAO 

24,41 

4,68 

23,53 

25,00 

92 ,ll 

7l,b0 

53,85 

100,00 
29,42 

10C,OO 

34,29 

39,44 

70,00 

2S,OO 

61,28 

20,00 

27,78 

41,18 

&3,34 

25,00 

33,34 

66,67 

l<l:I.AÇAO 

~Jl.L 
(1) 

0,8"1 

1,24 

9,00 

1,24 

1,06 

0,63 

0,14 

1,1S 
24,00 

0.93 

5,33 

1,57 

0,79 

0,55 

1,63 
o;o~6 
2,80 

1,06 

0,76 

3,83 

4,50 

1,50 

0,50 
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13) par~ as N~uroses (A70). Também, esta falta de concordân

ciQ. pode levar a erros em estudos epidemiológicos quanto a 

certas ca~acter!sticas dos falecidos. 

Causasocm elevada concordância. 

Algumas doenças apresentaram elevada concordância. ~ o que 

ocorreu com a Tuberculose do Aparelho Respiratório (A6) e com 

os Neoplasmas Malignos (tabelas 9 e lO). 

A Tuberculose do Aparelho Respiratório (A6) ocorreu 41 ve-

zes no atestado original e 51 vezes no refeito, números que 

denotam uma subestimação de 24,39%. Nota-se que no atestado 

refeito houve concordância em 39 casos (95,12%), isto é, em 

apenas 2 casos a tuberculose como causa básica no atestado 

original foi modificada. Esta elevada concordância deveu - se 

em parte ào fato de, no período a que pertencem os óbitos 

deste trabalho, estar em funcionamento uma enfermaria de tu-

berculose, tendo a maioria dos óbitos com esta causa ocprri-

do nesta enfermaria e respectivos atestados preenchidos por 

médicos tisiologistas. 

A tabela 10 mostra que, de maneira geral, os neoplasmas ma-

l!gnos foram registrados com grande precisão como causa de 

morte. Suas localizações e tipos foram declarados, pratica

mente, no ~esmo número de vezes nos atestados original e re-

feito. A precisão dos neoplasmas malignos como causa de mor-

te tem sido observada por outros autores como Dorn 
1 5 2 8 

(1.94l),James (1.955), Moriyama e colaboradores 

6 
e Horn 

(1,958) 1 

2 1 2 o 
Alderson e Meade (1.967), Abranson (1.971), Laurenti (1.973), 

8 
Faire (1,976), bem como na Investigação Interamericana de 

3 3 
Mortalidade em Adultos (1.968). 
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Tabela 10 - Número de vezes que os neoplasmas apareceram co

mo causa básica nos atestados original e refeito 

e número de vezes qüe houve concordância de mes-

mos casos entre os atestados refeito e original. 

'""'';;;,;;;- f "~~_;, .,,:-:=lc;,.,,o'"~""'' '""''-,·,~tU R~:LAÇJlO 

OJ#IGINI•i. iiEl'l.l'fA :;T'~ NÃO (21 

(li ( 2) IN i N9 \ -m-
------- ----

A47 Tumor rr.alJgna da t!stÕJna<Ja 7 G ') 71,4 3 2 28,57 0,86 

A48 Tumor maligno do intestina, 
exceto da reto 2 ; 2 lOG,OO 1,50 

A 50 Tumor maligno da l;;ringe 2 2 2 100,00 1 1 00 

A 51 Tumor maligno da traquéia, 
dos brônquios e do pulmão 1 l 100,00 

A 53 Tumor maligno da pele 1 100,00 1,00 

A 54 Tumor maligno da ~~~<mta 3 3 3 100,00 1,00 

ASS Tumor maligno do colo do ü~ 
tero 1 1 100,1'10 1,00 

A 56 Outros tumores malignos do 
iltero 1 

A 58 Tumor maligno de outras lo-
c!lizações e de localizações 
nao especificadas 17 21 ll 76,47 23,53 l,H 

A60 Outros tumores do tecido 1!.!!, 
fático e dos órgãos hemato-
poéticos 1 1 1 100,00 1,00 

-----
TOTAL 35 39 27 17,14 8 1,11 
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Causas a:m baixa concordância. 

Por outro lado, observa-se que algumas causas apresentaram pe

quena concordância de casos entre os atestados refeito e o-

riginal. g o que aconteceu com a Avitaminose e Outras Defi

ciências Nutricionais (A65), Psicose (A69), Neurose, Trans

tornos da Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psi

cóticos (A70), Outras Formas de Doenças do Coração (A84) e 

Outras Pneumonias (A92) . 

As Avitarninoses e Outras Deficiências Nutricionais (A65)corn-

pareceram corno causa básica 38 vezes no atestado original e 

24 vezes no atestado refeito, números que correspondern a su

perestirnação de 36,84%. Destaca-se porém o fato de ter havi

do concordância em apenas 3 casos (7,89%) no atestado refei

to em relação aos 38 casos do atestado original. Este achado 
20 

confirma as observações de Laurenti , devendo-se a que esta 
11 

causa apareceu, geralmente, sob a forma de causa consequen-

cial ou contribuinte no atestado refeito, no qual foi decla-

rada em menor proporçao corno causa básica. 

O grupo Outras Formas de Doenças do Coração (A84) apresentou 

40 e 22 casos respectivamente nos atestados originale refei

to, tendo havido concordância em apenas 12 casos (30,00%).As 

novas informações, colhidas junto aos prontuários dos fale

cidos, per~itirarn conhecer a etiologia hipertensiva de qua

dros card!acos classificados neste grupamento, deslocando 14 

dos 40 casos iniciais para o grupo das Doenças Uipertensivas 
2 o 8 

(A82). Laurenti (1.973) e Faire (1.976) encontraram valo-

res de concordância aproximados ao encontrado para este gru-

po de causas. 

As Pneumonias (A92), em nosso meio, tem sido muito citadas 

corno causa básica. Dentre outros motivos, por constituírem-
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-se em causa terminal comum de diversas afecções, nos ates-

tados de óbito aparecem corno causa básica pois os médicos 

erradamente, omitem a menção da afecção que iniciou o pro-

cesso da morte no qual, por exemplo, a broncopneumonia foi a 

etapa final. No presente trabalho, deveriam aparecer corno 

causa básica apenas 42,24% das vezes em que foram citadas no 

atestado original. A coleta de informações adicionais junto 

aos prontuários cllnicos dos falecidos permitiu a reconsti

tuição da real causa básica de morte, colocando-as, no ates-
ti 

tado refeito, sob a forma de causa associada e, consequente-

mente, sua concordância, corno causa básica nos atestados 

passou a ser de apenas 38,72%. 

Causas superestimadas no atestado orisinal. 

Além das causas e grupos de causas que tiveram sua importân

cia superestimada e que já foram mencionadas, deve-se citar 

as Enterites e Outras Doenças Diarréicas (AS) e as Doenças 

Isquêmicas do Coração (A83). 

Verifica-se que as Enterites e Outras Doenças Diarréicas(A5) 

ocorreram como causa básica 127 e 111 vezes, respectivamente, 

nos atestados original e refeito: desse modo, existiuurna su-

perestimação de 12,60% do ponto de vista da mortalidade pro

porcional em relação a esta causa. Entretanto, houve concor

dância de casos nos atestados original e refeito em apenas96 

vezes (75,59%), isto é, em 31 vezes (24,41%) as enteritesnão 

existiam ou não deveriam ter sido selecionadas corno causabá-

sica no atestado original; assim, a utilização deste atesta

do para estudos epidemiológicos implicaria num erro de 24,41%. 

Observa-se também que passaram a integrar este agrupamento 

de causas 5 casos que no atestado original apresentaram cau

sas de Óbito classi~~Aern outro agrupamento, o que ilus
MlDADf OE IAODt I'OIIUCA 
a.n.-rn.a.N n~ !!tAn PAI te n 
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tra a compensaçao númer.ica de casos. 

As Doenças Isquêmicas do Coração (A83) foram mencionadas 71 

vezes no atestado original e 56 vezes no atestado refeito 

ao passo que em apenas 43 casos (60,56%) houve concordância. 

A superestirnação de 21,13% é explicada em parte pelo fato de 

os médicos terem declarado esta causa quando de mortes súbi

tas ou sem outra causa da qual tivessem conhecimento; mas em 

parte, a superestirnação e a pequena concordância devem-se ao 

fato de 6 casos terem sido deslocados para o grupamento dos 

Sintomas e Estados Mórbidos Mal-Definidos (Al37). 

Causas subestimadas no atestado original. 

Dentre os demais grupos subestimados em sua importância de

ve-se mencionar o das Quedas Acidentais (Al41) , que no ates

tado original foi mencionado com 4 óbitos e no refeito 18 ve

zes, subestima correspondente a 4,5 vezes, sendo que a con

cordância ocorreu em 3 casos. De maneira geral, estas quedas 

ocorreram em pacientes idosos, provocando fratura de colo do 

fêmur e obrigando os mesmos a permanência no leito ; nestas 

circunstâncias, apareceram outras complicações clínicas,tais 

corno broncopneumonias e comprometimento do estado nutritivo, 

complicações estas que vieram a ser consideradas causa bási

ca no atestado original. 

Causas relacionadas aos transtornos mentais. 

A tabela 11 apresenta os casos de s{filis do Sistema Nervoso 

Central (A36), Psicose (A69), Neurose, Transtornos da Perso

nalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70) , 

Deficiência Mental (A71), Epilepsia (A74) e Cirrose Hepática 

com Menção de Alcoolismo (571,0), considerados corno causa 

básica no atestado original e a causa básica correspondente 

selecionada no atestado refeito.· Os casos no atestado origi-
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nal estão especificados segundo categorias ou subcategorias 

e no atestado refeito, segundo a Lista A de 150 grupos de 

causas. , 

A Sífilis do Sistema Nervoso Central (A36) foi assinalada a-

penas uma vez no atestado original e houve concordância de 

caso no 9testado refeito. Deve-se assinalar, entretanto, que 

foi considerada 9 vezes no atestado refeito, todos casos per-

tencentes a subcategoria Paralisia Geral Progressiva (094.1), 

tendo sido subestimados 8 casos desta causa. Destes 8 casos, 

no atestado original, 2 tiveram como causa básica afecções 

agrupadas como Enterite (AS), 1 caso como Tumor Maligno de 

Outras Localizações (A58), 2 casos como Avitaminose e Outras 

Deficiências Nutricionais (A65), 1 caso agrupado como Epi-

leps~a (~74), 1 casq como Outras Pneumonias (A92) e 1 caso 

recebeu causa básica do agrupamento Outras Doenças do Apare

lho Respiratório (A96) (tabela 12) sendo que algumas dessas 

doenças associam-se com a slfilis do sistema nervoso central 

em seu estado terminal. 

Os médicos que atestaram estes ébitos nao levaram em consi

deração a s!filis e declararam geralmente a afecção terminal 

associada. O pequeno número destes casos não permite conclu

sões que possam ser generalizadas. Outros autores também ve

rificaram subestimação desta causa de morte ~ Nicoll Jr. e 
29 

Bellows ,·num estudo realizado no Condado de Westchester, 

em Nova Iorque, entre julho de 1.931 a junho de 1.933, que 

visava obter subsídios para a implantação de uma forma con

f~dencial de atestado de óbito, em 5.299 óbitos, encontraram 

a srfilis, tabes dorsalis e paralisia geral, como causa pri

mária, subestimada em 97,5% (79 casos reais em 40 declarados 

nos atestados originais); dos 39 casos subestimados, 11 óbi-

tos ocorreram em hospital, e destes, 8 casos tiveram afec-
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Tabela 11 - Causas básicas no atestado original relativos a grupos que englobam transtornos mentais 

e correspondentes grupos a que passaram a pertencer as causas básicas dos mesmos 

no atestado refeito. 

casos 

TOTAL A2 AS A6 A9 AlO A32 Al6 A4l A44 A47 AS6 AS8 A6~ A6S A69 A70 A71 A74 A79 A8l A84 A85 A92 A93 Al07 Al04 Al07 All2 AllO A137 A!40 Al4l Al46 

TOTJ.L l ' l 1 l l 

st t: 1u d=> &1ste:u nervoso centrAl l) 

P&r•!i~ia c;er•l P!"09reaa1va (094.!) 1 l 

Palcoa~ (88) 
Esqu1&cfren1a,t1po simples (295.0) 1 
Esq~lzofren1a,t1?0 ~rano1dcl295.3l 1 . 
Psicose ~a~Iae~ê~pross1va. out.ras for ' ..... {2~ 6. S! -I 1 

P&!eose n~~ esyoctftcada (299) 

I 
85 ' 2 l 

Meu:ose. tra:.storr~ óa pcrson&lidade 
e c..utrps tran&ot..:>rnos mcntal.s n~o-ps1-
C'Ót1COS (13) 

Dtpendene1• do ãl~'OOl (303.2) ll 

Df::fic:iênc!a mcr.thl (olJ~o!ren~u) ( ll 
C.~ic~~~:id ~r.tal d~sereta{3~~j I l 

Ep1lc;,sia 1(10~) 
Cc.r.\~~ls1v& C}Ener.alizacl& 04~.1) 

L:tAGO ep>lépt1CO il45.2) 36 l 

Outras e não espec1f1cad&a (34S.tl 63 . l 

Cirrose heçáLica 4) 

A:'..COÓla.ca (S7l.~l 4 

• Grupoc 4a LiAtL A c ca~orlas OY atbcato9or1as, Claasif1caçào Interr.acior.al de aoençao, 

•• Grwpos C:..l. ;...at:a A , C~1f1caçio lnternac1onal de Doer~as, lic>vaio 194~ (Anexo l~ . 

l l.rit.r•" p.aréftteas, totAta ~ 9rupoa 4a L1ata A. 

l 2 29 6 10 76 a l 
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1 

l 

l l l 22 8 

l 

31. l 
3S 3 

l 

lic>vtaio 19G5. 

l 24 7 s. 

, 

19 l 

l 2 

l 

3 

• 6 

l 

. 

l 

2 

2 

-

l 

3 

w 
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çoes terminais declaradas como causa primária de morte. 

O grupo Psicose (A69) apresentou 88 casos no atestado origi

nal, dos quais 1 caso de Esquizofrenia simples (295.0) ,1 ca

so de Esquizofrenia paranóide (295.3) e 1 caso de Psicose ma

níaco-depressiva, forma mista (296.8), que permaneceram no 

mesmo grupo no atestado refeito; os restantes 85 casos, co-

dificados na categoria 299, Psicose não especificada, serao 

analisados a seguir. 

O primeiro fato que chama a atenção refere-se a que estes 85 

casos (96,59%), deste grupo, foram codificados numa catego

ria residual, 299, correspondente a Psicose Não Especificada, 

tendo em vista que, na maioria das vezes, estes pacientes fa-

lecidos já tinham diagnóstico do quadro mental registrado no 

prontuário clínico. A explicação deste fato reside nos ter

mos empregados pelos médicos que atestaram estes óbitos, de-

clarando "psicopatia" ou ."psicopatia crônica" como causa bá-

sica, e, numa atitude comodista, deixando de consultar diag

nósticos que constavam dos prontuários clínicos. Desde que 

estes verbetes não constavam ao menos do Volume II (Indice) 
2 3 

da Classificação Internacional de Doenças e considerando 
1 o 

que, no a'rasil a acepção médica dos mesmos é de psicose, fo-

ram codificados na categoria 299, Psicose Não Especificada • 

Assim, o uso de termos inadequados se constituiu em fator de 

erro na declaração da causa básica de pacientes falecidos de

vido a transtornos mentais. 

As tabelas 9, 11 e 12 mostram também que em apenas 25 casos 

(28,40%) houve concordância da causa básica nos atestados o-

riginal e refeito quanto ao grupo da Psicose (A69); destes, 

22 casos pertenciam a categoria Psicose Não Especificada(299) 

(tabela 11), os quais foram redistribuidos para categorias 

mais especificas do mesmo grupo ou de outros grupos, restan-
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do apenas 4 casos (tabela 12) desta categoria como causa bá

sica no atestado refeito. 

A tabela 11 mostra a redistribuição dos casos de Psicose Não 

Especificada (299) como causa básica no atestado original 

pelas causas ou grupos de causas da Lista A, no atestado re

feito. Deve-se mencionar entretanto 8 casos cujo diagnósti

co correto era de Deficiência Mental (A71) e 4 casos de Epi

lepsia (A74), bem como 19 casos que passaram a pertencer ao 

grupo das Doenças Cerebrovasculares (A85). Estes últimos a

presentavam transtorno mental diagnosticado como Psicose as

sociada com Arteriosclerose Cerebral, diagnóstico que recebe 

o código 293.0 no Cap!tulo V da Classificação Internacional 

de Doenças e integra o grupamento da Psicose (A69). Entre

tanto, considerou-se a disposição para transtornos mentais 

que preconiza "para a classificação da mortalidade por cau

sas primárias, bem como para a classificação da morbidade 

na qual o principal interesse não é o estado mental do pa-

ciente, tais categorias (de transtornos mentais) não devem 

ser usadas, sendo a classificação feita em relação ao estado 
2 3 

patológico associado ou não à afecção orgânica subjacente ~ 

Deste modo, os 19 casos mencionados tiveram causa básica se

lecionada sob a rúbrica de Arteriosclerose Cerebral (437~-), 

agrupadas como Doenças Cerebrovasculares (A85) • Assim se.".do, 

a prioridade conferida pela Classificação Internacional de 
23 

Doenças às afecções orgânicas induz a subestimaçio de 

transtornos mentais, como causa de morte. Esta também uma das 

razões da concordância de apenas 28,40\ entre os casos do 

grupo das Psicoses (A69) nos atestado original e refeito' se 

estes 19 casos continuasst!m no mesmo grupo a concordância 

passaria a ser de 50,00\ (44 casos no atestado refeito em 88 

no original). 
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tais e correspondentes grupos a que pertenciam as causas básicas dos mesmos casosno 
atestado original. 
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SI!1lis d~ siste.-.a nrrvoso cer.tral 
Paralis!n geral progressiva (094.1) 
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Pc~~~cia pré-senil (290.1) 
Dcllrlu.-. trerer.s (2!01 .0) 
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A tabela 12 apresenta, do atestado refeito, por meio de sub-

categorias de quatro algarismos, as causas básicas classifi-

cadas nos agrupamentos slfilis do Sistema Nervoso Central 

(A36), Psicose (A69), Neurose, Transtornos da Personalidade 

e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70), Deficiên-

cia Mental (A71), Epilepsia (A74) e a subcategoria Cirrose 

Hepática com menção de Alcoolismo (571.0) e os corresponden-

tes casos considerados como causa básica no atestado origi-

nal, segundo os grupamentos da Lista A de 150 Causas da Clas

sificação Internacional de Doenças. 

Vários aspectos desta tabela foram comentados quando algumas 

afecções que dela participam foram analisadas. Entretanto 

torna-se interessante considerar, de maneira geral, os gru-

pamentos Enterites e outras Doenças Diarréicas (AS), Avita

minoses e Outras Deficiências Nutricionais (A65) e Outras 

Pneumonias (A92), no atestado original, e a redistribuição 

destes casos no atestado refeito. 

Estes três grupamentos, em conjunto, englobam afecções que 
ti 

frequentemente se constituem em causas associadas de morte 

mas que apresentam-se declarados como causa básica. ~ o que 

também se observa na presente tabela em relação aos trans-

tornos mentais; pois os mesmos foram mencionados 61 vezes 

(27,85%) no atestado original como causa básica; valor este 

que, também exprime a importância da subestimação dos trans

tornos mentais como causa básica em relação às afecções con-

sideradas. 

Verifica-se que esta subestimação varia segundo o transtorno 

mental, sendo elevada para a Paralisia Geral Progressiva 

(55,55%) (5 casos em 9) e para a Esquizofrenia 

( 4 2 , 8 5% ) ( 6 casos em 14 ) . 

Cata tônica 
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Do grupo seguinte, Neurose, Transtornos da Personalidade e 

Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70), todos os 13 

casos no atestado original eram de Alcoolismo Crônico (303-2); 

permaneceram no atestado refeito 6 casos no mesmo grupo, l 

caso foi deslocado para o grupo da Psicose (A69) por apre

sentar Delirium Tremens (291.0) e 2 casos para o da Cirrose 

Hepática (Al02), desde que a associação desta com o alcoo

lismo compreende a subcategoria Cirrose Hepática com mençao 

de Alcoolismo (571.0)~ 4 casos foram redistribuidos em ou

tros grupos. 

No atestado originalo grupo Deficiência Mental (A71) apre

sentou apenas 1 caso, correspondente a Deficiência Mental 

discreta sem especificação (311.9), o qual veio a ser redis

tribuido para o grupo das Outras Pneumonias (A92), não ha

vendo, portanto, concordância. 

O grupo Epilepsia (A74) ,.no atestado original concorreu com 

102 casos, dos quais apenas 72 (70,58%) coincidiram dentre 

os 95 casos no atestado refeito (tabela 9). Entretanto, quan-

do se analisa as subcategorias que participam deste grupa-

mento verifica-se existir elevada concordância nas duas pri

meiras, Epilepsia convulsiva generalizada (345.1) (100.00%) 

e Estado de gran~e mal epiléptico (345.2) (86,11%). A menor 

concordância, de 60,32%, ocorreu com a subcategoria Epilep

sia, tipo 'não especificado (345.9) (tabela 11). 

A tabela 11 mostra ainda que dos 4 casos de Cirrose Hepática 

com menção de Alcoolismo (571.0), no atestado original , 3 

permaneceram no mesmo grupamento da Cirrose Hepática (Al02) 

no atestado refeito enquanto que 1 caso foi deslocado para o 

grupamento da Psicose (A69) por ter sido o Delirium Tremens 

considerado como nova causa básica·. 
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Por outro lado, o grupo de Outras Pneumonias (A92) que en-

globa a categoria Broncopneumonia Não Especificada (485) 

considerado isoladamente, torna-se importante corno fator de 

subestimação das afecções relacionadas com o uso do álcool . 

Dos 11 casos em que o Delirium Trernens (291.0) foi conside-

rado como causa básica no atestado refeito, em 7 vezes (63,63%) 

no atestado original a causa básica pertenceu ao grupamen-

to das Outras Pneumonias (A92). Sabe-se que a Broncopneumonia 

" é uma das mais frequente e temida causa terminal do Delirium 

Tremens. Ainda, considerando-se em conjunto os casos de De-

lirium Tremens (291.0) e Alcoolismo Crônico (303.2), tem-se 

uma subestimação de 38,46% (10 casos em 26) destas afecções 

devida as Pneumonias (A92). 
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ANALISE DA MORTALIDADE DE PACIENTES PORTADORES DETRANSTORNOS 

MENTAIS J?OR !lEIO DE CAUSAS M0LTIPLAS. 

A tabela 13 mostra, para os atestados original e refeito, se

gundo a Lista A de 150 grupos de causas da Classificação In

ternacional de Doenças, o número total de vezes que deter

minada afecção foi mencionada nos atestados (colunas 1 e 4), 

quer como causa básica ou associada, o número de vezes que a 

mesma foi mencionada como causa básica (colunas 2 e 5) , a 

percentagem do número de vezes que constou como causa básica 

em relação ao número total de vezes que foi mencionada(colu

nas 3 e 6) e a relação entre o número total de vezes meneio-

nado nos atestados refeito e original (coluna 7). 

As estatísticas de mortalidade, quando apresentadas segundo 

uma só causa - a causa básica - desprezam a informação con-

tida nos atestados de Óbito relativa às causas associadas -
11 

causas consequênciais e e contribuintes. Este fato tem sido 
11 

frequentemente lembrado e sugestões propostas no sentido de 

utilizar-se todas as causas citadas no atestado de Óbito pa

ra a descrição e análise da mortalidade; tais sugestões ob-

jetivam o estudo da mortalidade por meio de causas 
5,7,13,14,16,18,20 

plas. - · 

multi-

Pode-se observar, na tabela 13, que é variável o número to-

tal de vezes que determinadas causas foram mencionadas e o 

correspondente número em que ocorreram como causa básica. ES

ta variação não se limitou ao número absoluto mas também se 

estendeu a percentagem em que as diferentes causas foram oan-

sideradas como básicas em relação ao número total de 

que ocorreram como básicas e associadas. 

vezes 

Assim, a Febre Tifóide (A2), pouco mencionada, ocorreu no a-

testado original 4 vezes e em todes os casos (100,00%) foi 
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Tabela 13 - Causas de morte, segundo número total de vezes 

que foram mencionadas e número de vezes que fo-

ram consideradas básicas nos atestados original 

e refeito. 

A2 Febre tlfÕld~ 

Al Febre paratlfólde e outra• saboon~los.•s 

A4 Dieontorta hacllar e amebhs.: 

AS Entertte e outras doenças dlarrétcas 

A6 Tuberculose do aparelho respiratório 

A7 Tuberculose das acntnges e do state.a n~r· 
voso central 

A8 Tuberculose dos lnte~ttnos, do pcritónio e 
dos g4nglio» ae~ent~rlcos 

A9 Tuberculosv doa ossos e das artlcui3~ÕUs 

AlO Outras tuberculoses, incluindo efeitos ta! 
dlos 

AH Hansenlase 

Ali Erisipela 

H 

llS 

u 

l 

5 

A21 Outras doenças bacterianas 3 

A28 Hepatite infecciosa 4 

Al9 Outras viroses 

A32 Trlpanos-!aae 4 

A36 Slfilis do sistema nervoso central 2 

A37 Outras alf1lts 2 

A39 Esqu~stossomfase 

AU Anc:ilostoabse 4 

A4l OUtras helaintlaaes 8 

A44 Todas as deaais doenças classificadas como 
infecciosas e parasitárias 1 

A47 Tumor aa11gno do estõ~aqo 7 

A48 Tumor aallqno do intestino, exceto do reto 2 

ASO Tumor aallgno da lartnqe 2 

ASl Tua10r maligno da traquéia, dos brônquios e 
do pulaão 1 

AS) Tuaor aallgno da pele 1 

AS4 Tumor mallqno da ma~ 3 

A5S Tumor aallqno do colo do útero 1 

AS6 Outros tumores mallqnoa do útero 

AS8 Tumor aallqno de outras locallzaçôea e de 
locallzar,ões nio o:spec1f1cad3s 21 

&60 Outros t•1mor«;,~~ do tecido linfático v doa Ó! 
q.ios heiUilO(JúéllCOII 

A61 TuMor e a l.cr. l•Jnos •• t.uroorcs de naturcz.~ niio-
eJ;J.-ó!CU ICiJda l 

A6l bi~lo nao·t~xlco 

A64 Otat.ctea lll<:lll t ·~a ll 

A6S AV1t<UJ~1noac c o•Jll as dqflcl éncilla nutrlclo-
nals ~11 

A66 

At.7 

AU 

Outras <Jrn•nç:.a daN <Jiiiutlula& er,,J:,r:rln'lH e 
do PWtaLollfilllo 

An<'IIIWll I 
fi1.at rttB dvrnçaa do flitn•'JUC u c.Jnn Ar'J,J~'J~~ tu:·rna- j 
tnt"''•ll c••ll 

4 

2'1 

12'• 

11 
127 

41 

1 

5 

3 

2 

1 

l 

4 

1 

7 

2 

2 

1 

1 

J 

1 

17 

3 

16 

lll 

2 

4 

100,00 7 

2 
78,57 27 

94,07 154 

95,35 60 

100,00 

100,00 

2 

2 

1 

21 

1 

2 

9 

75,00 5 

1 

50,00 6 

~o.oo 24 

8 

3 

25,00 12 

so,oo 116 

100,00 s 
100,00 6 

100,00 3 

100,00 2 

100,00 

100,00 1 

100,00 4 

100,00 1 

1 

80,95 28 

100,00 1 

100,00 6 

12 

48,48 S!:i 

18,01 490 

!iO,OO 

ll,7'J 

2 
171, ~aicouc j 

th•urontt, t rnru,t.r>rn"'#:t d.t r~~·r"""nl1,_J.v_l'* t• '"J
trua tr,anato,·cau•• A'·•·nt tt1R n.&tJ•f•ht' ·~t a•. '" 211 I I 4f.,4l I.J 
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l4 

111 
Sl 
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3 
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1 
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1 
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1 

1 

21 

1 

17 

24 

' 2 

6S 

lS 

85,71 
so,oo 
51,85 

72,08 

85,00 

100,00 

28,57 

80,00 

50,00 

37,50 

12,50 

33,33 
16,67 

6,03 

20,00 

100·,00 

100,00 

100,00 

100,00 I 

75,00 

100,00 

100,00 

75,00 I 
100,00 I 

50,00 

I 
lC1,91 I 

4,9(1 

10,00 
0,8'1 

SO,OIJ 
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1,75 
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1,9) 

1,14 

1,40 

2,00 

• 

4,20 

l,OO 

l,ZO 
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1,50 

12,00 

4,00 

• 
J,OO 

U,!:iO 

5,00 

0,86 

l,SO 

1,00 

1,0(1 

l,)) 

1,00 

I ,00 

2,00 

1,67 

li• ,110 

7,'JO 

o ,f,., 
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considerada como causa básica; no atestado refeito veio a ser 

mencionada como causa básica ou associada por 7 vezes, das 

quais em 6 (85,71%} casos foi selecionada como causa básica. 

No atestado refeito, após a consulta às demais informaçõ~s 

junto ao prontuário clinico, relatórios de autópsia, e de

mais informações sobre o falecido, 3 novos casos vieram a se 

somar aos 4 já declarados no atestado original, observando -

-se assim um aumento de 1,75 vezes em que a Febre Tifóide(A2} 

foi mencionada como causa básica ou associada. 

Outrossim, o grupo Enterite e Outras Doenças Diarréicas (AS) 

apareceu 135 vezes no atestado original, das quais em 127 

(94,07%) foi considerado como causa básica; no atestado re-

feito estes números foram respectivamente de 154 e 111 (72,08%), 

e a relação entre o número total de vezes nos atestados re

feito e original de 1,14. 

Tornar-se-ia exaustivo o comentário isolado da cada grupo da 

Lista A da Classificação Internacional de Doenças. A tabela 

13 mostra a variação ocorrida nos diversos grupos e ilustra, 

de maneira geral, a importância das causas associadas no pro

cesso de morte, importância esta que deixa de ser levada em 

consideração ao se tabular os óbitos apenas por causa básica. 

Entretanto, alguns comentários devem ser feitos sobre certos 

grupos de causas em vista das caracterlsticas da distribui

ção do número total de casos declarados, sua proporção cor

relata como causa básica e variações correspondentes nos a

testados original e refeito. 

A tabela 13 mostra que determinados grupos, sempre que men

cionados, constitu!ram-se causa básica de morte. Este fato 

ocorreu principalmente com os tumores (A47, A48, ASO, ASl 

A53, A54, ASS, A56, A58, A60 e A6~). 
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Após sorna de todos os casos classificados nos grupos dos tu-

mores, verificou-se que, no atestado original, foram meneio-

nados num total de 42 vezes, das quais 38 (90,48%) como cau-

sa básica, e, no atestado refeito, respectivamente, 53 e 42 

(79,25%) vezes, sendo a relação entre o número total de ca-

sos declarados nos dois atestados de 1,26. Praticamente to-

dos os grupos apresentaram número de casos iguais ou aproxi-

rnados nas colunas correspondentes em ambos atestados;ressal-

va deve ser feita ao grupo Tumor Maligno de Outras Localiza

ções e de Localizações Não-Especificadas (A58) , que engloba 

Tumores de Localizações Não-Especificadas e os de Locáliza

ções Secundárias ou Metástases, estas últimas, corno também 
20 

assinala Laurenti, nem sempre citadas pelos médicos no ates-

tado original. 

Por outro lado, determinadas doenças foram declaradas oam fre-

" quencia nos atestados d~ óbito, entretanto pouco considera-

das corno causa básica. 

No presente trabalho este fato ocorreu com afecções classi

ficadas, dentre outros, nos grupos Outras Helmintíases (A43), 

Diabetes Mellitus (A64), Avitaminose e Outras Deficiências 

Nutricionais (A65), Outras Doenças das Glândulas Endócrinas 

e do Metabolismo (A66), Anemias (A67), Doenças Hipertensivas 

(A82), Outras Formas de Doenças do Coração (A84), Doenças Ce-

rebrovasculares (A85), Doenças das Artérias, das Arteríolas 

e dos Vasos Capilares (A86), Outras Pneumonias (A92), Outras 

Doenças do Aparelho Respiratório (A96), Outras Doenças da 

Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (Al20)e Demais Anomalias 

Congênitas (Al30). 

Verificou-se que as Helrnintíases (A43) apenas no atestado re-

feito foram mencionadas em número elevado, 116 vezes, das 

quais em apenas 7 (6,03%) consideradas causa básica. Este 
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grupo ilustra o quanto de informações relativas a medidas 

preventivas poderiam ser tomadas sobre estes tipos de óbitos 

caso a tabulação de mortalidade se fizesse por causas múlti-

plas, e, ainda, desde que os médicos passassem a mencionar 

as Helmintiases como causa associada. A tabela 14 mostra que, 

neste grupo, em ambos atestados a categoria Outras Helmintla-

ses Intestinais (127), foi mencionada maior número de vezes. 

Tabela 14 - Categorias do grupo "Outras Helmintiases(A43) "que 

ocorreram como causas de morte, atestados origi-

nal e refeito 

ORIGINAL Hrt:ITO -s MSICA ASSOCIADA TO'I'AL aASICA ASSOCIADA TOTAL 
UTIGOII W9 ' " ' W9 ' .. ' 
CN~"u lllfeeuçõoa poc cea"olcleoa IUll - - - - - - - ' .. ,, s 

CNtcu llelalac.la""a bt .. u ... 1a ·IU71 • 100,00 J .so,oo ' 
, 100,00 lU U,41 lU 

Out,. .. bolalntluu • •• llio ea~clfic! 
Pa IUil - - 2 so,oo 2 - - - - -
'rO'rAl. • 100,00 4 100,00 • 1 100,00 lOt 100,00 116 

Do mesmo modo, apenas no atestado refeito, o grupo das Ane-

mias (A67) ocorreu em número elevado, 229 vezes, sendo em a-

penas 2 (0,87%) casos causa básica. Neste grupo, segundo a 

tabela 15, a categoria Outras Anemias ou Não Especificadas 

" (285) foi a mencionada com maior frequência, em ambos ates-

tados. Considerando que as Helmintiases (A43) apresentam as

sociação causal com as Anemias (A67), ressalta a importância 

de medidas visando o aprimoramento da declaração destas .a

fecções no atestado de óbito e seu posterior aproveitamento 

na tabulação de mortalidade por causas múltiplas. 
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!I'abela 15 - Categorias do grupo "Anemias (A67) " que ocorreram 

como causas de morte, atestados original e re-

feito 

~ 
ORIGINAl. ltEFEITO 

CAT IIAiiiCA ASSOCIADA TC'I'At. IIASICA ASSOCIAI>#. TOT.i.t. 

N9 ' N9 ' 119 ' H9 ' ·-
-••• por def1<"1illl'1• c~ ferro• 12801 2 so,oo 2 8,00 • . - • 1,76 • 
CN.tr* •neatas, ""' nio er>pc:ctfteadaa (28SJ 2 so,oo 13 92,00 2S 2 lOQ, 00 221 98,24 ZlS 

lr O TA I. • 100,00 25 100,00 29 2 100 ,co 227 100,00 229 

Mencionadas 10 e 30 vezes mais no atestado refeito, respecti

vamente, os grupos Outras Doenças das Glândulas Endócrinas e 

do Metabolismo (A66) e Demais Anomalias Conginitas (Al30). No 

primeiro destes grupamentos, dos 4 O casos mencionacbs, 30 (75,00%), 

sob a forma de causa associada, pertenceram a categoria Obe-

sidade (277) (tabela 16), a qual é pouco declarada pelos 
~ 

me-

dicos. Dentre os 30 casos mencionados do grupo Demais Anoma-

lias Congênitas (Al30), 23 (76,67%) estavam classificados na 

categoria Outras Anomalias Congênitas do Sistema Nervoso(743) 

(tabela 17), e compreendendo afecções geralmente evidenciadas 

na autópsia. 

Tabela 16 - Categorias do grupo "Outras Doenças das Glândulas 

Endócrinas e do -~tabolism::> (A66) .. que ocorreram co

mo causas de morte, atestados original e refeito. 

--
~- ATUTADOS ORIGINAl. JIU"IITO -

-~ !IAS IC,\ A!i$0C"I.\("!I\ TnTM. f\~~ h'"' A ASSC:O::IAM TOTAL 
C:ATJCOIIIAS 

N9 ' 119 ' N9 ' 119 ' - . 
ereeiai..., de orl- "ongênlta UUI . . . - - . . 1 2,11 1 

lll....S- UUI - - . . - - - 2 S,S6 J 

-nçu d .. gllndu1ao pauttcc5tdeo (2521 . . - . . - . 1 2, ,, 1 

Doeaçaa da• 9lindul•a at~-pr&-rt.nAll USSI 1 so,oo . . 1 1 25,00 - - 1 

Olahnçio pol1t1aR.h.lu e out.ru doenç•• 

••• tllRd,.laa ~rl~a 12581 - . . . . - . J 5,56 a 
-Ud&du ês.e pcotelnu p1uút1uaU7SI - - 2 100,00 2 , n,oo - - , 
Ol>eal4•de niot eapoclttc&d• COIIO da ort9• 
eaci6CIItiiA 12711 1 so,oo . . 1 - - lO ll,U lO 

TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 4 100,00 li 100,00 40 



50 

~abela 17 - Categorias do grupo "As Demais Anomalias Congê-

nitas (Al30)" que ocorreram como causas de mor-

te, atestados original e refeito. 

~ 
' REfEITO OR,GIIIAL 

I!J\SICA ASSOCIADA TOTAL IIASICA ASSOClADA TOTAL 

CAT 

SAS 

N9 ' 119 ' 119 ' N9 ' 
outra• •noaaliaa oongin1taa do a1au• 
N nervo~ (74)1 - - - - - 1 100,00 22 75,16 2l 

CNuaa ano-alia a congént ta a do apare-
lho 41gUUVO (7Sll ~ - - - - - - 1 J,U 1 

An-.oUaa conqlnitu doa 6cgioo 9en1-
calo 17UI - - - - - - - 1 J,U 1 

An.-aUu congõnu .. do aparelho ucl-
nirto 17Sll · - - - - - - - 1 J,45 1 

Ou.trae anoaallaa eon«Jin1taa do eiate• 
u oateo•vacular: 17561 - - - - - - - J lO,JC J 

A""""'llu con?ênttae da pele, do pelo 
1 100,00 I - - - . -. • dao unh"o llS71 - -

sln4....co oonqolntt .. que ar .. t~• a ail! - . - - - - 1 J,45 1 Uploa apacolhoo e olote•"" 05,. -
'I'O'I'AI. . - 1 100,00 1 1 1oo,no 2t 100,00 lO 

-· --. 

Outrossim, a Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais 

(A65) foram muito mencionadas em ambos atestados (tabela 18h 

no original, 211 vezes e no refeito, 490 vezes, respectiva-

mente, como causa básica~ em 38 (18,01%) e 24 (4,89%) vezes. 

Verificou-se, em ambos atestados, que sua ocorrência na for-

ma de causa básica foi pequena, apresentando-~e entretanto, 

feita comumente, como causa associada. Esta observação foi 

anteriormente na Investigação Interamericana de Mortalidade 
34 

na Infância , quando o grupo das Avitaminoses e Deficiên-

cias Nutricionais (A65) foi considerado fator contribuinte 

mais importante pela excessiva mortalidade encontrada nos 

13 projetos daquela investigação na América Latina. 
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Tabela 18 - Categorias do grupo "Avitaminose e Outras Defi-

ciências Nutricionais (A65)" que ocorreram corno 

causas de morte, atestados original e refeito. 

::::__ ATU"tADOS ll~f~ITO 
---------~---------OR_t_Gl-NA_L-------r-----------------------

CIIUSAS MSICA Ati:lOCIIIDA TO'I"II~ 0.\SICA A~:;u.;IADA TOTAl. 

CAn:coiiiAS - ·--. N\1 \ 119 ' 11<1 ' 119 ' 

1 o,u l 

Deflclfru:la 4• nlaclna UUI lO 3,U 10 

Deol>~&trlçio protele• U671 l 7,U l 1,1l 6 2 l,ll l o.u 

u ll.~· 16 49,71 " 11 45,11 lU JS,41 116 

OY~roa eat.adoe de dean~tr-1çio U69) 2l 60,Sl U 48,5~ 107 u 4S,U zn u,s, an 

TOTAL l8 100,00 17) 100,00 211 24 1oo,oo . cu 1oo,oo no 

------------------~--~~---------------------~----------------------

As Doenças Hipertensivas (A82) ocorreram corno causa básicaern 

35,71% das vezes em que foram mencionadas no atestado origi-

nal e em 16,27% no atestado refeito; esta última percentagem 
7 

mui to se aproxima dos va_lores encontrados por Dorn e ~iyama. 
20 

e por Laurenti • Isso se deve ao fato de as Doenças Hiper-

tensivas (A82) receberem menor prioridade nas regras de se

leção de causa básica de morte. Quando são declaradas nos a-

testados juntamente com as Doenças Isquêrnicas 

(410-414), por exemplo, a codificação é feita na 

do Coração 

categoria 

especifica deste grupo, identificando-se a hipertensão atra-

vês do quarto algarisrno.,O; entretanto, nas estatlsticas de 

mortalidade, a presença da hipertensão nao se torna evidente 

desde que a causa básica pertence ao grupo das Doenças Is

quêmicas do Coração (A83). 

Dentre as categorias que participam do grupo Doenças Uiper

tensivas (A82), recebe menor prioridade a da Hipertensão Es

sencial Benigna (401). A par das Doenças Isquêrnicas do Cora

ção (410-414), esta categoria (401), segundo regras para co-
23 

dificação da causa básica , associa-se também com as Doen-
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ças Cerebrovasculares (430-438) e com Nefrite e S!ndrome Ne

frótica (580-583), sendo a codificação feita nas categorias 

com as quais ocorre conjuntamente mencionada. Também, quando 

afecções incluidas na categoria Hipertensão Essencial Benig

na (401) estivessem descritas como causa básica de afecções 

incluidas na categoria Doenças Crônicas do Endocárdio (424), 

a codificação de causa básica se fará nesta Última categoria. 

Tabela 19 - Categorias do grupo "Doenças Hipertensivas (A82)" 

que ocorreram como causas de morte, .atestados 

original e refeito. 

~ 
ORIGINAL 1\EFEITO 

s 1\AsiCt. ASSOCIWA Ttr.AL !lAS ICA ASSOCit.llA TOTAL 

CATEGOII N9 ' N9 • N9 ' N9 ' 
IUpertenaão .. llgn.a (4001 - - - - - 1 l,U - - 1 • 
Btpectenaio eaHnc:Jal benigna (4011 4 11,43 60 9S,24 " z 1,64 241 85,16 lU 

OOonça cardlaca hipe.rt.enalva (40ll Z9 U,86 z J,l7 31 41 e:,,,.~ )1 10,95 ,. 
Doeaça ceaal biperten•tva (40JI 1 2,86 1 1. 59 z 4 , ,2J 11 l,lt u 

Doe~a cacdtocrenAl htperton•lva (40U "1 l,l6 - - 1 1 1,1l - - l 

'fC.TAL JS 100,00 6) 100.00 " 55 100,00 21l 100,00. lll 

A tabela 19 mostra a distribuição de casos mencionados de 

Doenças Hipertensivas (A82), segundo as categorias que com-

pÕem o agrupamento, como causa básica e associada, nos ates-

tados originala refeito. Observa-se, em ambos atestados, que 

a Doença Cardiaca Hipertensiva (402) predominou como causa 

básica, ao passo que a Hipertensão Essencial Benigna (40l)o-

correu em maior número como causa associada, o que ilustra 

em parte, a menor prioridade conferida a esta categoria. 

O grupo Outras Formas de Doenças do Coração (A84) apareceu 

mencionado no atestado original como causa básica em 42,55% 

das vezes e no atestado refeito esta percentagem diminuiu pa

ra 15,38%. Como já foi mencionado anteriormente, várias a-
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fecções inclu!das neste agrupamento tem sua etiologia na hi

pertensão. No atestado refeito, este fato tornava-se conheci-
11 

do após consulta aos prontuários cl!nicos, e, consequentemen-

te, a nova causa básica passava a ser codificada no grupamen-

to das Doenças Hipertensivas (A82). Assinale-se também que 
11 

frequentemente afecções inclu!das no grupamento Outras Formas 

de Doença do Coração (A84) foram declaradas como causas ter

minais nos atestados de óbito. 

Tabela 20 - Categorias do grupo "Outras Formas de Doenças do 

Coração (A84)" que ocorreram como causas de morte, 

atestados original e refeito. 

~ 

-..;. -- ORIGINAL PEfEITO -~111'o:STI\Il0S 
- ----·--------------·-·---

CAUSAS DASICA AS$0CJMJA ,.OTAL l!A!HCA ASSOCIADA 'IOTAlo 

CATEGOIIIA$ ------
N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' 

:C::"~:; 1)r6nlc•• não-reum.iti~AI 4o pec1c.S! 
2 5,00 1 1,85 l 1 4,5$ • ),ll 5 

Do•nçu crõnlcu do endodrclio C«Hl - - - - - l 13,64 2 l,U s 
Cardloalop.tUa 14251 - - - - - - - 1 o,u 1 

Doença pu1110R4C' do c:or.açio CU61 ) 7 ,so l 5, 56 ' ) 13,64 11 1,09 u 
Doença a •1nt.oaitic&a• do coraç.io CU71 • 20,00 5 '· 26 ll 6 H,Z7 40 ll,06 " Outra• foru.a de 1nauf1c1ênct• e.1cx:.irdi• 
ca CU81 26 65,00 u 75,93 61 • 36,36 53 u,ao u 
Doenç .. ul-definidu 4o conçio (4291 1· 2,50 • 7,41 5 1 4,55 10 •• 26 11 

TOTAL 40 100.00 54 100,00 94 22 100,00 121 100,00 lU 

A tabela 20 analisa o grupo Outras Formas de Doenças do Cora-

ção (A84). Verifica-se, de maneira geral, que todas catego-

rias apareceram como causa básica em pequena proporção. Isto 

é mais evidente em relação às três últimas categorias,Doenças 

Sintomáticas do Coração (427), Outras Formas de Insuficiência 

Miocárdica (428) e Doenças Mal-Definidas do Coração (429l , 

particularmente no atestado refeito. Quando as mesmas são de-

claradas no atestado de óbito juntamente com afecções inclui

das nas categorias Hipertensão Essencial Benigna (40l)ou Doen-

ça Renal Hipertensiva (403), a codificação faz-se, respecti-

vamente, nas categorias Doença Cardiaca Hipertensiva (402) e 
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poença Cardiorrenal Hipertensiva (404), todas do grupamento 

Doenças Hipertensivas (A82). Este fato explica em parte a 

maior prevalência da categoria Doença Cardíaca Hipertensiva 

(402), como causa básica, em ambos atestados, na tabela 19. 

As Doenças Cerebrovasculares (A85) apresentaram-se como cau-

sa básica, em relação ao total de vezes em que foram meneio-

·nadas, em 29,02% no atestado original e 31,06% no atestado 
20 

refeito: Laurenti observou para os mesmos atestados 68,58 % 

e 58,36%, valores mais elevados. 

Por outro lado, apesar de nao se poder comparar os óbitosdo 

distrito da Capital com os do presente trabalho, por meiode 

técnicas de padronização, verfica-se que as mortalidades 

proporcionais calculadas para as duas amostras sao aproxi

madas. Para os óbitos devidos as Doenças Cerebrovasculares 

(A85), esta proporção, no atestado original, foi de 5,62% e, 

no atestado refeito, de 9,10%; os valores correspondentes 

na amostra de Óbitos do distrito da Capital foram de 7,17% 

e de 7,44%. Deste modo, este grupo de causas representou-se, 

em ambas amostras, aproximadamente em proporçao equivalen-

tes, sob a forma de causa básica, podendo-se inferir assim 

que as diferenças acima descritas se deveram ao número de 

vezes em que afecções incluídas neste grupamento foram men-

cionadas como causas associadas. 

A tabela 21 mostra o número de vezes que as categorias do 

grupamento das Doenças Cerebrovasculares (A85) foram meneio-

nadas em ambos atestados como causa básica,associada e a so-

ma destes números. No atestado original observou-se o predo-

mínio da categoria Outras Doenças Cerebrovasculares e as Mal 

-Definidas (438). Isto se deveu ao fato de, nesta categoria, 

estarem incluídas a Congestão Cerebral e o Edema Cerebral 

" afecções declaradas como causa consequêncial e/ou terminal 
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na grande maioria dos óbitos cuja causa básica selecionada 

foi a Epilepsia. Também deve-se lembrar que estas afecções , 

mencionadas num mesmo atestado, constituíram-se em fator de 
2 o 

duplicação de diagnóstico numa mesma categoria. 

Tabela 21 - Categorias do grupo "Doenças Cerebrovasculares 

(A85)" que ocorreram como causas de morte, ates-

tados original e refeito. 

-~ 
ORIGINAL REFEITO 

CAUSAS IIASlCA ASSOCIADA TOTAL BASICA ASSOCIADA TOTAL 

CATECORJAS N9 N9 N9 N9 ' 
lle.ocr&\11& ubtlracnoid1~tna 14301 ),1S 3,30 

lle110rl'ag1a cerabcal 1431) lC,U 1,46 10 lO 10.•9 1,98 u 
OC1uaio 4u ulir1u pré-cerebrah 14321 1· 1, '' 

1,10 

Troabo11e cerebral lU li 5,)6 1,10 l 

llllboUa cerebral Ul4l, o,~o l 

laquiala cerebral tranatt6r1a lU 51 i,n 1,10 l 

Doef\ç& cerebrovaacular •9ud.a, ••• 4e cau 
•• N1 dafln1da (4361 - 37 66,07 S,84 45 )1 40,66 10 4,ts ., 
Docnçe cel'lrbcovaacvlar 1aquõatca 9ener•-
llz"d.a IU71 s. 36 5,11 10 l4 )1,)6 101 50,00 us 
CNtr•• ckocnç.aa cc-rcbrovaacularea o &I 
... 1-dctlni<laa 14l81 1, 79 uo 87,59 IH •• 40 86 U,57 90 

\'O'riiL 56 100,00 1J7 100,00 17) 91 ton,oo 2U 100,00 zu 
-- -----

No atestado refeito, observa-se que passou a ser mencion~da 

maior número de vezes a categoria Doença Cerebrovascular Is

quêmica Generalizada (437): as demais categorias do grupamen

to mantiveram valores aproximados aos do atestado original • 

Observa-se também que o aumento ocorreu quer como causa bá

sica quer como causa associada. O f a to tem explicação no maior 

número de vezes em que a Arteriosclerose Cerebral foi decla-

rada no atestado refeito: assim, como causa básica, nos 19 

óbitos devidos a Psicose associada com Arteriosclerose Cere-

bral (293.0}~ cujo código para estatlsticas de mortalidade, 

como já assinalado anteriormente, (tabela 11), passou a ser 

da doença subjacente, Arteriosclerose Cerebral (437.-): na 

forma de causa associada o aumento relaciona-se aos óbitos 

em que os doentes portadores de Psicose Associada com Arte-
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riosclerose Cerebral (293.0) apresentaram causa básica decla-

rada em outro grupamento e a Arteriosclerose Cerebral (437.-) 

contribuiu para o óbito. 

Por outro lado, a Doença Cerebrovascular Aguda, mas de Causa 

Mal-Definida (436.-) foi declarada como causa básica em 82,22% 

das vezes no atestado original e 78,72% no atestado refeito . 

Estes valores aproximam-se aos encontrados para o grupamento 
20 

na amostra de Laurenti , o que faz supor que esta categoria 

tenha prevalecido nos óbitos do distrito de São Paulo. Esta 

suposição apoia-se também no fato de a diferença observada nos 

óbitos do presente trabalho estar relacionada a Epilepsia e a 

Psicose Associada com Arteriosclerose Cerebral, transtornos 

mentais presentes em 13,4% e 10,4% dos pacientes falecidos. 

A análise do número de vezes em que afecções vierem a ser in

cluídas nas categorias do grupamento das Doenças Cerebrovas

culares (A85), bem como~ comparaçao com os dados encontrados 
20 

por Laurenti sobre este grupamento, mostra que, apesar de 

haver semelhança de natureza quantitativa entre óbitos ocor

ridos em populações distintas, podem existir diferenças de 

natureza qualitativa, relacionadas as causas básicas. Mostra 

também que estas diferenças podem ser evidenciadas pela tabu

lação e análise de causas múltiplas,por meio de tabela análo

gas a das Doenças Cerebrovasculares. 

As Doenças das Artérias, das Arteríolas e dos Vasos Capilares 

(A86) foram mencionadas como causa básica nos atestados ori-

ginais e refeito, 14,29% e 2,40% das vezes em que foram men-

cionadas, A tabela 22 mostra aue a categoria mencionada maior 

número de vezes em todas as colunas foi a Arteriosclerose(440). 

Esta doença recebe por parte das regras de seleção de causa 
23 

básica de morte menor prioridade, o que explica ter ocorri-

do em pequena proporção como causa básica. 
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Tabela 22 - Categorias do grupo "Doenças das artirias, das 

Arteriolas e dos Vasos Capilares (A86)" que o-

correram como causas de morte, atestados origi-

nal e refeito. 

~ ATtSTAOOS 
--

----------- our.tNM. ~r.rr.TTO 

- !"A~~~;---- rr.stCA A!:r•x·t.'\rA T'lT.\1. M:;!CII AS$0CIIIDA TOTAL 

CATEGORIAS -----
N9 ' N9 ' N~ ' N9 ' -

Ar ter 1o•c leroM (UO) J 60,00 n U,ll 2d 2 66,,, 107 11,70 iot 

AAeur1 ... •6rtico lnio-alflllt1col IUll - - - - - - - a l,U a 

C.Vtru doençu elo& vaaoa poorltérlcoaiUll - - 1 l,ll 1 - - 2 1,6« 2 

lllbolta • trOIIboM ftte.ri.ai• (4Ul . - . . - - - 2 l,U a 

C..n9cen.a (4451 2 40,00 c 1 l,ll 6 1 J),)) ' 7,18 10 . 
TOTAL s '100,00 30 100,00 J5 ) IOO,CO 122 100,00 125 

Viu-se na tabela 9 que o grupamento Outras Pneumonias (A92) 

apresentava-se superestimado como causa básica no atestadoo-

riginal. A tabela 13 mostra tambim este fato em relação ao 

número total de vezes qu~ afecções do grupamento foram de-

claradas nos atestados original e refeito, isto i, afecções 

do grupamento foram consideradas como causa básica em 72,69% 

das vezes em que estavam mencionadas no atestado original ao 

passo que esta percentagem, no atestado refeito, passou a 

ser de 32,65%. A tabela 23 mostra que a categoria mencionada 

mais vezes em todas as colunas foi a Broncopneumonia Não-Es-

pecificada (485}. Sabe-se que esta afecção tem sido declara-

" da nos atestados de óbito com frequência pelos midicos pois 

trata~se de complicação ou de estadia terminal de muitos es-

" tados patológicos; frequentemente, i a única doença declara-

da. 
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Tabela 23- Categorias do grupo "Outras Pneumonias (A92)" que 

ocorreram corno causa de morte, atestados original 

e refeito. 

~s 
ORIGINAL REFliTO 

Sl\S BASICA ASSOCIADA TOTAL WIS!CA ASSOCIADA TOTAL 

CATEGORIAS ~ N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' 
PnewaoniA pne...,cóc1ca (4811 16 9,25 8 12,31 24 15 18,,75 ' 11 6,41 26 

8roncopneWIOJI1a nio especlf1cada 1485) 1S7 90,75 56 86,15 213 65 ' 81,25 1~4 U,ll 21t 

PneUOIOJiia nio eopaclficada (4861 - - 1 1, 54 1 - . - - -
TOTAL 17l 100,00 65 100,00 238 80 100,00 165 100,00 2H 

O grupamento Outras Doenças do Aparelho Respiratório (A96) 

constitui-se no grupamento residual para as doenças classifi

cadas no Capitulo VIII - Doenças do Aparelho Respiratório, da 

Classificação Internacional de Doenças. Este grupamento par

ticipou em pequena proporçao corno causa básica, 6,52%e 11,48% 

em relação ao número total de vezes em que foi mencionado nos 

atestados original e refeito. Entretanto, a tabela 24 mostra 

que as categorias componentes deste grupamento foram meneio-
11 

nadas com relativa frequência corno causa associada. No ates-

tado original e refeito isto ocorreu com a categoria Outras 

Doenças do Aparelho Respiratório (519), a qual inclui, dentre 

outras doenças, o Edema Agudo do Pulmão, declarado corno causa 

terminal. No atestado refeito, apareceu mencionada 11 vezes a 

categoria Congestão e Hipostase Pulmonares (514), que inclui 

a Pneumonia Hipostática, identificada após consulta ao pron

tuário clinico e que no atestado original era declarada corno 

Broncopneumonia. Verifica-se que a análise deste grupamento , 

sob o ponto de vista de causas associadas, revela aspectos do 

processo de morte de pacientes por~adores de transtornos rnen-
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tais, aspectos esses que, conhecidos, poderiam receber medi-

das preventivas. 

Tabela 24 - Categorias do grupo "Outras doenças do Aparelho 

Respiratório (A96)" que ocorreram corno causas de 

morte, atestados original e refeito. 

~-~ ornr.TNT\t ~F.f't:ITO -·-- . 
C,\C::i;hS ol..r.rcr, AS!"OCl.\OA TM'T\1, MSICA ASSOCIAM 'I'O'I'AL 

CATf'COIII M N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' 
Slnuolte crônlc• .~,)1 1 ll,)) - - 1 1 u,a - - 1 

'Outr•• doençaa ~aa vt.t.a (eap1rat6rtaa 
a..apertorea (~081 1 Jl,)) - - 1 1 U,29 - - 1 

Pleucta (511) - - 1 2,3) 1 - - 6 11,11 ' Pnewaotórax eaponti~eo (~121 . . - . - 1 H,U - - 1 

Congeatio e hlpoataae pul..onarea ( Sl4) 1 ll,Jl - - 1 1 14,29 11 20,)7 12 

Outra• pneu,mon1aa 1nteratie1a1a crõni 
caa CS171 - . - - - . - - 1 1,n 1 

Bronquoctaala (5181 - - - - - - . - '1 1,85 1 

Outraa doonçaa do aparelho respiratõ-
rio 151'1 - - u 97,67 u ) 42,86 )5 . 64,81 li 

TOTAL J 100,00 u 100,00 46 7 100,00 54 100,00 61 

Cerca de 25 dos ~4 grupa~entos da Lista A apresentados na ta-

:bela 13 foram·declarados apenas no atestado. refeito. Entre-

" tanto, as frequências observadas na maioria destes 25 grupa-

mentos foram pequenas e não permitem conclusões a respeito 

Apesar disso, é interessante observar que o grupamento Bócio 

Não-Tóxico (A62) ocorreu 12 vezes no atestado refeito, sempre 

corno causa associada e que a Hiperplasia da Próstata 

foi declarada lO vezes, das quais 4 corno causa básica . 

(Al09) 

. Analogamente, também dentre estes 25, verifica-se que alguns 

grupamentos que classificam mortes violentas não foram refe-

ridos no atestado original: Acidentes de Veículos a Motor 

(Al38), Outros Acidentes de Transportes (Al39), Envenenamentos 

Acidentais (Al40), Suicídios e Lesões Auto-Infligidas (Al47)e 

Homicídio, Lesões Provocadas Intencionalmente por Outras Pes

soas (Al48). Porém, nestes casos, na maioria das vezes, foram 

referidos corno causa básica, no atestado refeito. 
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Outrossim, considerando ambos os atestados, vários grupamen-

tos foram mencionados apenas como causa associada:Tuberculose 

dos Intestinos, do Peritônio e dos Gânglios Mesentéricos (A8) 

Hanseníase (Al4), Erisipela (Al8), Outras Doenças Bacterianas 

(A21), Outras Viroses (A29), Bócio Não-Tóxico (A62), Doenças 

Inflamatórias do Olho (A75), Catarata (A76), Febre Reumática 

Ativa (A80), Gripe (A90), Doenças da Mama (AllO), Hemorragias 

d• Gravidez e do Parto (All3), Outras Doenças da Pele e do Te

cido Celular Subcutâneo (Al20) , Reumatismos Não- Articulares 

e Não-Especificados (Al22) e Senilidade sem Menção de Psicose 

(Al36) . 

Dentre estes grupos, citados apenas como causa associada,cha-

ma a atenção aquele das Outras Doenças da Pele e do Tecido 

Celular Subcutâneo (Al20). Todos os 40 casos mencionados no 

atestado original e 140 dos 141 casos no atestado refeito fo-

ram devidos a Olcera de Decúbito, incluída na categoria Olce-

ra Crônica d·a Pele ( 707) . Trata-se de complicação grave de 

doenças que restringem o paciente no leito, complicação esta 

que contribu~ no processo de morte. Não ocorrendo sob a forma 

de causa básica, seu conhecimento é possível por meio da ta-

bulação de causas múltiplas, ensejando medidas assistenciais 

preventivas aos pacientes acamados durante períodos longos. 

A tabela 13 mostra que certos grupamentos foram declarados oam 
ti 

maior frequência no atestado refeito que no original. A rela-

ção entreo número total de vezes que tais grupamentos ocorrem 

mencionãdos -aparece·na coluna 7 desta tabela. Assim, os grupos 

SÍfilts·ao Sistema Nervoso Central (A36), Outras Helmintíases 

(A43),0utras Doenças das Glândulas Endócrinas e do Metabolis

mo(A66), Anemias (A67) e Doenças Hipertensivas (A82), já ci-

tadosanteriormente, no atestado refeito foram declarados,res-

pectivamente 12,00, 14,50, 10,00, 7,90 e 3,45 vezes mais que 



61 

no atestado original. 

Também, declarados 4,20, 12,25, 5,83 e 7,71 vezes mais no a

testado refeito, os grupamentos Outras Tuberculoses, Incluin-

do Efeitos Tardios (AlO), Outras Doenças do Sistema Nervoso e 

dos Orgãos do Sentidos (A79), Quedas Acidentais (Al41) e as 

Demais Causas Acidentais {Al46). 

Tabela 25- Categorias do grupo "Quedas Acidentais"{Al41) que 

ocorreram como causas de morte, atestados origi-

nal e refeito. 

~ 
ORIGINI\1. REFEITO 

Ali liAS ICA .1\SSOCI.IIDA :ro'f'AL IIASICA hSOCIADA TOTAL 

CATEGOR 11(1 ' t;(1 ' N(1 ' 11(1 ' 
Quecle ea, ou de, eacAÕa ou degraua IE8801 - - - - - 1 S,S6 - - 1 

Queâ •• ou de, eacacLaa de aio ou andAi-... CUIU - - - - - - - 1 5,88 l 

o..uu quedao de ... nlve1 • ouuo CUUI - - - - - - - 1 5,81 1 

~tr·•• q\olG'daa, ou nio oapec1ftcadaa (E li 7J 4 100,00 , 100,00 ' 11 94,44 1S ll,lt )J 

t'Ot'A&. 4 100,00 z 100,00 ' li 100,00 17 100,00 )5 

Dentre estas últimas, verfica-se, através da tabela 25, queas 

Quedas Acidentais {Al41) foram pouco mencionadas no atestado 

de óbito original. Durante a coleta de dados, constatou - se 

também que, mesmo nos prontuários clínicos dos pacientes que 

sofreram fraturas devido a quedas, estas últimas nao vinham 

especificadas adequadamente, isto é, geralmente, quando a~ 

da estava informada, não existiam pormenores descritivos do 

tipo de queda, assim sendo, no atestado refeito estes casos 

foram codificados na categoria Outras Quedas, ou Não- Especi-
11 

ficadas (E887), responsável pela maior frequência do grupa-

mento no atestado refeito. 

O grupamento As Demais Causas Acidentais (Al46) compoe-se de 
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categorias que codificam variadas circunstâncias de mortes a-

cidentais, isto é, causas externas,tendo a característica de 

grupo residual. Porisso, torna-se interessante analisar as 

categorias componentes, corno mostra a tabela 26. 

Tabela 26 - Categorias do grupo "As Demais Causas Acidentais 

(Al46) que ocorreram corno causas de morte, ates-

tados original e refeito. 

AsplraçÃ\> e ingestão de al tcnentos qu, 
provoque• obstrução ou :~ufoca.;.io(E9ll) 

Su.foc:açio .-ecânJca acidental (E91l) 

OUtroa actdentea, ou nio eapeclflcA
doa CUl9) 

Compl1c•çõoe e acidentes provocddoa 
poc ~utroa proc€'dtrr.t-nlo'l t<'r<lp-lu.tlcoa 
ou nao capcciflc•doa tE9lll 

Efeitos tArdios dt' outroa acldt!ntes 
d.t.: U .lOt>pot \.u (L'Hl) 

Eh:it.oa t.ardloa dfl qued4 ac1drntalJ.;94)J 

ff ... ttt'-" t.-.rdl'>A dr fntrrv··nç-i~., C"tr:Ír•1t
u CUC71 

TOTAL 

N9 

BASICA 

16,67 

so,oo 

16,67 

ORIGINAI. 

ASSOCIACA 

N9 

16,61 I 100,00 

•• 100,0~ I IOO,QO 

'!"'TAL Bl.SlCA ASSOCIADA 

N9 N9 

)),ll 

u u.u 

11,11 

6,67 

11,11 

1ov,oa •s 10o,oo 
--------------·-·--·-----.-

TOTAL 

Verificou-se que todos os 4 atestados originais em que foi 

mencionada a sufocação (Categorias E911 e E913) estavam preen-

chidos de modo incorreto. No primeiro deles, a causa básica 

declarada, crise convulsiva (780.2) foi desprezada por per-

tencer ao capítulo dos Sintomas e Estados Mórmidos-Mal Defi-

nidos, selecionando-se nova causa básica - aspiração de ali-
11 

mentes (E911), afecção declarada corno consequêncial. No a-

testado refeito, a etiologia epiléptica da crise convulsiva 

foi constatada e refeita a causa básica; na tabela 26 
A 

ve-se 

que a aspiração de alimentos figura então corno causa asso-

ciada no atestado refeito. Nos demais 3 atestados, origina-

riarnente a "obstrução das vias aéreas" (E913) foi declarada 

corno causa básica, cujo código foi.refeito para E911 

constatar-se que a obstrução havia sido provocada por 

após 

ali-
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mentes. Todos os 4 casos mencionados foram submetidos a au-

tópsia e o atestado de Óbito preenchido após a mesma. 

Vários autores tem levantado a hipótese da relação causal en-

tre a administração de medicamentos neurolépticos para doen

tes com transtornos mentais e a ocorrência de asfixia por as-

piração de alimentos. Pretende-se realizar estudo a parte 

deste fato com maior número de casos. Porém, verificação in-

teressante foi de que 3 dos 4 casos mencionados apresentavam 

a obesidade (277) como causa associada. 

Deve também ser assinaladas , no grupamento das Demais Cau-

sas Acidentais (Al46), a importância da categoria Complica-

ções e Acidentes Provocados por Outros Procedimentos, Tera-

pêuticos ou Não-Especificados (E931). Nesta categoria estão 

incluídas, as complicações e acidentes provocados pela admi-

nistração de drogas e de produtos biológicos (E931.1), os 

quais compreendem aquelas decorrentes da impregnação neuro-

léptica, tipo de tratamento utilizado em pacientes portado-

res de transtornos mentais; no atestado refeito, 39 dos 41 

casos declarados como causa associada, pertencem a esta sub-

categoria; 1 caso à subcategoria que codifica complicações e 

acidentes provocados por infusão ou transfusão (E931.2) e 1 

caso à subcategoria que codifica complicações devidas a ele-

trochoqueterapia (E931.8). No atestado refeito todos os ca-

sos ocorreram apenas como causa associada desde que,por dis-
23 

posição da Classificação Internacional de Doenças , a cate-

goria E931 não deve ser usada para codificação de mortalida-

de se for conhecida a afecção que motivou o tratamento, no 

caso, diversos tipos de transtornos mentais. Assim sendo I 

constata-se, pela análise desta categoria, a importância da 

tabulação das causas múltiplas para o adequado conhecimento 

do processo da morte no caso de pacientes portadores de trans-
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.tornos mentais e que sao submetidos a impregnação neurolép~ 

tica. 

Este aspecto relacionado ao conceito de causa básica e do 

qual resulta grande perda de informações foi anteriormente 
7 20 

destacado por Dorn e Moriyama (1964) e comentado por La~ti 

(1973). Aqueles autores, numa amostra de 526.000 atestados , 

encontraram 617 mortes cuja causa básica foi atribuida a~ 

plicações terapêuticas, ao passo que, em outros 2.644 casos 

existia a informação correspondente, tendo sido selecionada 

como causa ·básica a afecção pela qual o tratamento foi rea

lizado; nestes 2.644 casos a informação se perdia nas esta

tisticas de mortalidade apresentadas somente pela causa bá-

sica. 

Cabe ainda comentar a importância do estudo da mortalidadea-

través de causas múltiplas nos grupamentos especificas de 

transtornos mentais, a s~ber, Psicose (A69), Neurose~ Trans-

tornos da Personalidade e Outros Transtornos Mentais ~Psi-

céticos (A70) e Deficiência Mental (Oligofrenias) (A71). 

A tabela 13 mostra que, no atestado original, o grupamento 

Psicose (A69) foi mencionado 125 vezes, das quaisem 88(70,40%) 

foi considerado como causa básica. Este grupamento, no ates-

tado refeito, ocorreu 176 vezes, isto é, 1,41 vezes a mais; 

mas, em apenas 65 (36,93%) casos foi considerado como causa 

básica, numero este menor que no atestado original. 

Este fato, aparentemente contraditório, pode ser analisado 

na tabela 27. Verifica-se, no atestado original em relaçãoao 

refeito, que estavam subestimadas principalmente as catego-

rias Demência Senil e Pré-Senil (290), Psicose Alcóolica(291) 

e Esquizofrenia (295) ao passo que a Psicose Não-Especifica

da (299) estava superestimada. 
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Tabela 27- Categorias dos grupo "Psicose (A69)" que ocorre-

ram como causa de morte, atestados original e re-

feito. 

~ 
ORI-:;tNAL ReFEITO 

s eASICA ASSOCIADA TOTAL !!AS ICA ASSOCIADA TOTAL 

.CA N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' 
Dftlênc1& aonil • pri-aenll (2901 - - - - - • 12,]1 9 1,11 l7 

Patcoao alcóoltca (2911 - - 1 2, 70 1 12 11,46 16 14,41 21 

Patcoaea aaaoct&Ua CC'fl tnfec~io tntra-
cran1ana C292) - - - - - - - 1 0,90. 1 

Patco&~l •aaoclact.a co. outra• atec~õea 
cerelJraJa U9l) . - - 1 .Z, 70 1 - - 7 6,)1 7 

Patcoaea aaaoctaüa coa outcaa aCecçõea 
ac.itlcu 12941 - - - - - - - 1 0,90 1 

EaqutaorrentA UtSI 2 2,21 u 15,14 15 li 51,46 70 ~1,06 101 

Palc:oaea afotlvaa U961 1 1,14 l 8,11 4 1 1, 54 1 2, 70 4 

Outra• paJ<;oaca Utll - - - - - - - 1 O,to 1 

Palc.:o-.. n~ eapec:tflcada 12991 15 96,5. 19 ~1.15 104 ., 9,2] 1 2, 70 ' -
TOTAL •• 1nn,oo l7 tnn,nn 11'• •.. )Ot'\.tH\ 111 IOG,M 1 'J(, 

Como já assinalado anteriormente, quando o médico, no ates-

tado original, declarava Psicopatia ou Psicopatia Crônica 

este diagnóstico era incluído na categoria Psicose Não-Espe

cificada (299). Isto ocorreu 85 vezes como causa básica e 19 

vezes como causa associada. Após consulta ao prontuário clí-

nico, relatório de autópsia e demais informações do paciente, 

identificava-se um transtorno mental melhor especificado, e, 

refeito o atestado, esta categoria era substituída,dela res

tando neste atestado apenas 6 casos na forma de causa básica 

e 3 na forma de causa associada. Deve ser lembrado que das 

85 vezes que a categoria foi selecionada como causa básica 

no atestado original, em 19 vezes veio a ser incluída, no a-

testado refeito, no grupamento das Doenças Cerebrovasculares 

(A85) (tabela 11), em virtude de disposição das regras de se

leção de causa de morte, fato já discutido anteriormente. 

Explica-se assim porque o grupo Psicose (A69), no atestado 

refeito, ocorre como causa básica menor número de vezes que 

no original. Por outro lado, neste grupamento, tambémse ~

tata a perda de informações sobre ·o processo da morte quando 
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o mesmo é estudado apenas por causa básica. 

O segundo grupo do Capítulo dos Transtornos Mentais, intitu-

lado Neurose, Transtornos da Personalidade e Outros Trans~ 

tornos Mentais Não-Psicóticos (A70), reune distúrbios psí

quicos que geralmente não são internados em hospitais psi

quiátricos para tratamento, exceção feita ao Alcoolisrno(303). 

A tabela 28 reflete este fato e mostra também, para ambos a

testados, o ganho de informações possível de ser obtido pelo 

estudo da mortalidade por causas múltiplas. No caso do Al

coolismo (303.-) considerou-se que, quando ocorre mencionado 

com Cirrose Hepática (571.-), a codificação final, por dis-
23 

posição das regras de seleção de causas de morte , deve ser 

feita na subcategoria Cirrose Hepática AlcoÓlica (571.0) o~~ 

ocx:>rreu em 3 das 4 vezes no atestado original e 11 vezes no re-

feito (tabelas 11 e 12); nas estatísticas de mortalidade, es-

tas mortes figuram no grupo da Cirrose Hepática (Al02)e per

de-se a informação sobre a influência do Alccolismo no pro

cesso de morte, influência esta que seria possível conhecer-

-se pela analise de mortalidade por meio de causas múltiplas. 

Tabela 28 - Categorias do grupo "Neurose, Transtornos da Per

sonalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psi-

céticos (A70) que ocorreram corno causas de morte, 

atestados original e refeito. 

~ 
ORlCJNAL RUEITO 

BASICA ASSOCIAO" TOTAL BASICA ASSOCIADA • TOTAl. 

~ 

s 

119 ' N9 ' N9 ' N9 \. 

'l'l'anetocnoe da pecaona11d.:.de (301) - - - - - - - 1 ?·08 1 

A1coolluo ()0)) u 100,00 14 tl,ll 27 u 100,00 45 U,lS ,. 
1'ranaturnc.a ~ntAla. nio f!Speclficados 
c:OMO paSc:ótt..:oa, AI$OC:1"':.to• c01o11 .:.fecç\;oa 
aooo.\Uc:u 13091 - - l '·" 1 - - a 4,17 a 

TOTAL n IM,OO 15 100,00 21 1S 100,00 41 100,00 u 
-
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A tabela 29, relativa ao grupo da Deficiência Mental (Oli-

gofrenias) (A71), mostra que, nos atestados original e re

feito, estas entidades, no processo de morte, estão presen-

tes na maioria das vezes sob a forma de causa associada. No-

te-se tambêm que, de acordo com a tabela 13, a Deficiência 

Mental (Oligofrenia) (A71) foi mencionada 10,31 vezes mais 

no atestado refeito que no original. 

Cabe também a lembrança de que, dos 24 casos que no atestado 

refeito aparecem como causa básica, 8 deles correspondiam no 

atestado original a óbitos declarados como Psicose Não-Espe-

cificadas (299) (tabelas 11 e 12) . 

Tabela 29 - Categorias do grupo "Deficiência Mental (A71) 11 

que ocorreram como causas de morte, atestados o-

riginal e refeito. 

-~ - ORJcaNAL a~ttiTO 

BASICA A:iSOCIAOA TOTIII. M!iH.:A IISSOCIIIDII 'I'OTIIL 

I 

--
119 ' ~9 ' 119 ' N9 ' 

Ottf1ctê:ncla aent•l ltat&r IH OI - - 1 l,ll 1 - - l O,t1 1 

Def1c16nc1a ...,tal dlacreta lllll 1 100,00 l 25,00 ' 7 29,17 )5 Jl,U u 
Deficténct& acnt.al N>derad.J lll2l . - - - - - 2 1,)) u 10,91 u 
O.ftctincta M.nt.al aevcra ()lll - - 1 1,)) 1 ' 25,00 )1 21,11 H 

Defleléncla Mnt.al grave ()141 - - 2 16,67 2 7 29,17 1t 17,27 .26 

Dãtictincia unt•l de 9rau r.io eapecifl-
c•d• IH SI - - s U,67 s 2 l,ll 12 10.91 14 

-
TO T 11 L l 100,00 l2 100,00 1) 2t 100,00 110 100,00 1H 
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ANÁLISE DA MORTALIDADE DE DOENTES PORTADORES DE TRANSTORNO~ 

MENTAIS POR MEIO DE ASSOCIAÇÕES DE CAUSAS. 

A consideração de todas as causas mencionadas no atestado de 

óbito torna possível um melhor conhecimento sobre o processo 

de morte. No capítulo anterior, o estudo da mortalidade por 

causas múltiplas foi realizado pela contagem do número total 

de vezes que determinadas causas ou~rupos de causas foram 

mencionados e daquele em que eram selecionados como básicas. 

Outro tipo de estudo pode também ser feito quando todas as 

causas do atestado de óbito são consideradas. Trata-se do~-

vantamento das associações entre as causas mencionadas no a-

testado. 

O estudo de associações de causas permite a identificaçãoda-

" quelas mais frequentes e de maior importância epidemiolÓgica, 

o que possibilita em seguida a aplicação de medidas preven

tivas. 

20 
Laurenti (1973) apresentou estudo de associações de três cau-

sas, Diabetes Mellitus (A64), Doenças Hipertensivas (A82) e 

Doenças Isquêmicas do Coração (A83), as quais, como básicas 

ou como o total de vezes em que apareceram mencionadas nos 

atestados, foram cruzadas com algumas outras causas, comen-

tando então que "análises deste tipo para várias outras doen

ças poderão evidenciar aspectos interessantes e sugerir in

vestigações epidemiológicas mais refinadas". 

Neste sentido, serão apresentados adiante os grupos Psicose 

(A69), Neurose, Transtornos da Personalidade e Outros Trans-

tornos Mentais Não-Psicóticos (A70), Deficiência Mental(Oli

gofrenias) (A71), Epilepsia (A74) e Cirrose Hepática(Al02) , 

estes como causa básica, e suas associações com os demais 
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grupos de causas. O estudo das associações destes grupos, no 

total de vezes em que foram mencionados, com as demais cau-

sas, será realizado oportunamente. 

Cabe lembrar que o número de associações encontrado supera o 

número de óbitos pois atestados de óbito houveram com mais 

de dois diagnósticos. Também este número superior de asso-

ciações se deve, para algumas causas básicas e associadas, a 
20 

duplicação ou multiplicação de um mesmo diagnóstico~aurenti 

1973) o que não foi possível eliminar no presente trabalho. 

Psicose (A69). 

A tabela 30 mostra as associações da Psicose (A69),como cau-

sa básica, com outras causas, para os atestados original e 

refeito. 

No atestado original, o grupo Psicose (A69) foi mencionado 

como causa básica 88 vezes, das quais 74 (84,09%) vezes es-

teve associado com Avitaminose e Outras Deficiências Nutri-

cionais (A65) e em 26 (29,55%) com Outras Doenças da Pele e 

do TeCido Celular Subcutâneo (Al20). No atestado refeito 

causa básica 65 vezes, o grupo Psicose (A69) associou-se 58 

(89,23%) vezes com Avitaminose e Outras Deficiências Nutri-

cionais (A65), 20 (30,77%) vezes com Anemias (A67),·15 (23,08%) 

vezes com Qoenças Hipertensi v as (A82) , 2 4 ( 36,9 2%) com Ou-

tras Pneumonias (A92), 17 (26,15%) com Outras Doenças da Pe

le e do Tecido Celular Subcutâneo e 17 (26,15%) com As De-

mais Causas Acidentais (Al46). Em ambos atestados ocorreram 
11 

outras associações menos frequentes. 

Deste modo, verifica-se que, em ambos atestados, o grupo Psi-

cose (A69) associa-se com os grupos Avitaminose e Outras De

ficiências Nutricionais (A65) e oútras Doenças da Pele e do 
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Tabela 30 - Psicose (A69) como causa básica segundo associa

ções ocorridas com outras causas, atestados ori

ginal e refeito. 

ATESTADOS ORIGlNAL REFEI'IO 
CAUSAS n = 88 n = 65 
ASSOCIADAS N9 % N9 % 

A4 Disenteria bacilar e amebiase 2 3,08 

A5 Enteri te e outras doenças diar--· 7 10,77 re1.cas 

A6 Tuberculose do aparelho respira 
tório - 1 1,54 

AlO OUtras tuberculoses, incluindo 
efeitos tardios 2 3,08 

A21 OUtras doenças ba.cterianas 2 3,08 

A28 Hepatite infecciosa 1 1,54 

A42 Ancilostonúase 2 3,08 

A43 OUtras helmintiáses 10 15,38 

A62 :sócio não-tóxico 1 1,54 

A64 Diabete mellitus 1 1,14 1 1,54 

A65 Avitaminose e outras deficiên-
cias nutricionais 74 84,09 58 89,23 

A67 Anemias 2 2,27 20 30,77 

A70 Neurose, transtornos da persa-
nalidade e outros transtornos 
mentais não-psioóticos. 3 4,62 

A74 Epilepsia 3 4,62 

A79 OUtras doenças do sistema ner-
voso e dos órgãos dos sentidos 4 6,15 

A82 Doenças hipertensi v as 1 1,14 15 23,08 

A85 Doenças oerebrovasculares 4 4,55 4 6,15 

A86 Doenças das artérias, das arte-
riolas e dos vasos capilares 1 1,14 6 9,23 

A92 OUtras pne\.IIIDnias 5 5,68 24 36,92 

A93 Bronquite, enfisana e asma 1 1,14 2 3,08 

Al04 OUtras doenças do aparelho di-
gestivo 1 1,14 

Alll OUtras doenças do aparelho ge-
ni turinário 2 3,08 

Al20 OUtras doenças da pele e do 
tecido celular subcutâneo 26 29,55 17 26,15 

A137 Sintanas e estados nórbidos mal-
definidos 8 9,09 8 12,31 

Al41 cuedas acidentais 1 1,54 

Al46 As demais causas acidentais 1 1,14 17 26,15 



I .L 

Tecido Celular Subcutâneo (Al20), sendo que esta última asso~ 

ciação, como assinalado anteriormente, à página 60, faz-se cem 

a Olcera de Decúbito, incluída na categoria Olcera Crônica da 

Pele (707). 

Refazendo-se o atestado, novas associações da P.sicose (A69) fo-

ram evidenciadas com os grupos Anemias (A67), Doenças Hiper

tensivas (A82), Outras Pneumonias (A92) e As Demais Causas A-

cidentais (Al46). 

Neurose, Transtornos da Personalidade e Outros Transtornos 

Mentais Não-Psicóticos (A70). 

A tabela 31 mostra as associações do grupo Neurose, Transtor-
' 

nos da Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não -Psicó-

ticos (A70), grupo este que apresentou apenas a categoria Al

coolismo (303) como causa básica7 no atestado original 13 ve

zes e no atestado refeieo 15 vezes (tabela 28). 

A associação mais importante do Alcoolismo (303) no atestado 

original foi com o grupo Avitaminose e Outras Deficiências 

Nutricionais, 10 (76,92%) vezes. 

No atestado refeito, destacaram-se as associações doAlcooli~ 

mo com a Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais (A65) 

17 (113,33%) vezes: Anemias (A67), 5 (33,33%) vezes; Neurose, 

Transtorn0s de Personalidade e Outros Transtornos MentaisNão-

-Psicôticos (A70), 6 (40,00%) vezes; Outras Pneumonias 6 

(40,00%) vezes e com Outras Doenças do Aparelho Digestivo 

(Al04), 4 (26,67%) vezes. Cabe lembrar que, devido a duplica-
20 

ção ou multiplicação de um mesmo diagnóstico (Laurenti ,1973), 

a associação 9om a Avitaminose e Outras Deficiências Nutri-

cionais (A65) ocorreq 17 vezes, apesar do Alcoolismo ter sido 

causa básica 15 vezes. Do mesmo ~odo, a duplicação ou multi-
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plicação de um mesmo diagnóstico explica a associação do Al-

coolismo (303} com o mesmo grupo do qual participa, Neurose, 

Transtornos da Personalidade e Outros Transtornos Mentais 

Não-Psicóticos (A70}: neste caso, os diagnósticos multipli-

cados relacionam-se às próprias complicações do alcoolismo , 

codificadas na mesma categoria. 

Tabela 31 - Neurose, Transtornos da Personalidade e Outros 

Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70} como 

causa básica segundo associações ocorridas com 

outras causas, atestados original e refeito. 

ATESTADOS ORIGINAL REFEITO 
CAUSAS n = 13 n = 15 
ASSOCIADAS N9 % N9 % 

AS Enteri te e outras doencas diar 
réicas 1 6,67 

A43 Outras helmintíases 1 6,67 

A65 Avitaminose e outras deficiên-
cias nutricionais 10 76,92 17 113,33 

A67 Anemias 5 33,33 

A69 Psicose 2 15,38 2 13,33 

A70 Neurose, transtorrx:>s da perso-
nalidade e outros transtornos 
nentais não-psioóticos 1 7,69 6 40,00 

A74 Epilepsia 1 7,69 3 20,00 

A84 Outras fannas de doenças do oo - - 1 7,69 raçao 
A92 Outràs pnelll'01ias 2 15,38 6 40,00 

A96 O:ltras doenças do aparelho res 
piratório - 1 6,67 

Al04 O:ltras doenças do aparelho di-
gestivo 2 15,38 4 26,67 

Al20 Outras doenças da pele e do te 
cido celular subcutâneo - 3 20,00 

A136 Senilidade sem menção de psicose 1 6,67 

A137 Sintanas e, estados nórbidos mal-
definidos 2 15,38 3 20,00 

Al46 As demais causas acidentais 1 6,67 
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Deficiência Mental (A71). 

A Deficiência Mental (Oligofrenias) (A71), no atestado origi-

nal, foi selecionada apenas uma vez como causa básica, asso-

ciando-se com 2 (200,00%) diagnósticos incluidos no grupo 

dos Sintomas e Estados Mórbidos Mal-Definidos (Al37). No a-

testado refeito, foi relacionada 24 vezes como causa básica 
11 

e as associações mais frequentes foram com Avitaminose e Ou-

tras Deficiências Nutricionais (A65), 22 (91,67%)vezes; Ane-

mias (A67), 7 (29,17%)vezes; Epilepsia (A74), 5 (20,83%) ve-

zes; Outras Pneumonias (A92), 8 (33,33%) vezes; Outras Doen-

ças da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (Al20), 6(2~,00%) 

vezes e :com As Demais Causas Acidentais (Al46), 8 (33,33%)ve-

zes (tabela 32). 

Epilepsia (A74). 

A tabela 33 mostra que no atestado original a Epilepsia (A74) 

foi mencionada como causa básica 102 vezes e que as associa-
11 

ções mais frequentes se deram com a própria Epilepsia (A74) , 

22 (21,57%) vezes; com Doenças Cerebrovasculares (A85), 106 

(103,92%) vezes e com Outras Pneumonias (A92), 12 (11,76%)ve-

zes. A associação com o próprio grupo explica-se pela dupli-
20 

cação ou multiplicação de um mesmo diagnóstico (Laurenti , 

1973): n~ mesmo atestado o médico declara formas clínicasdi-

versas de epilepsia. O mesmo motivo, ~uplicação ou multipli-
2 o 

caçao de um mesmo diagnóstico (Laurenti , 1973), também ex-

plica 106 associações do grupo das Doenças Cerebrovasculares 

(A85) com as 102 vezes em que a Epilepsia (A74) foi menciona-

da como causa básica: nos atestados de óbito a congestão e o 
11 

edema cerebral, ambos de código 438.9, frequentemente eram 

declarados num mesmo atestado como.causas terminais. 
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Tabela 32 - Deficiências Mental (Oligofrenias) (A71) como 

CAUSAS 

causa básica segundo associações ocorridas com 

outras causas, atestados original e refeito. 

ATESTADOS ORIGINAL REFEITO 
n = 1 n = 24 

ASSOCIADAS N9 % N9 % 

A42 Ancilostomfase 1 4,17 

A43 Outras helmintiases 4 16,67 

A62 Bócio não-tóxico 1 4,17 

A65 Avitaminose e outras de 
ficiências nutricionais 22 91,67 

A66 Outras doenças das glâ!! 
dulas endócrinas e do 
metabolismo 1 4,17 

A67 Anemias 7 29,17 

A69 Psicose 1 4,17 

A74 Epilepsia 5 20,83 

A79 Outras doenças do siste 
ma nervoso e dos órgãos 
dos sentidos 4 16,67 

A82 Doenças hipertensivas 2 8,33 

A86 Doenças das artérias, 
das arteríolas e dos v a 
sos capilares 2 8,33 

A92 Outras pneumonias 8 33,33 

Al04 Outras doenças do a par~ 
lho digestivo 1 4,17 

Al20 Outras doenças da pele 
e do tecido celular sub 
cutâneo 6 25,00 

Al30 As demais anomalias con 
gênitas 3 12,50 

Al37 Sintomas e estados mór-
bidos mal-definidos 2 200,00 3 12,50 

Al46 As demais causas aciden 
tais 8 33,33 
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No ates~ado refeito, a Epilepsia (A74) foi selecionada 95 ve-

" zes como causa básica e as associações mais frequentes se de-

ram com Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais (A65), 
'lo~ 

21 (21,11%) vezes; Deficiência Mental (A71), 2~!(21,05%) ve-

zes; Epilepsia (A74), 15 (15,79%) vezes; Doenças Hipertensi

vas (A82), 11 (11,58%) vezes; Doenças Cerebrovasculares (A85), 

61 (64,21%) vezes; Outras Pneumonias (A92), 18 (18,95%) ve-

zes e com Outras Doenças da Pele e do Tecido Celular Subcutâ-

neo (Al20), 11 (11,58%) vezes. 
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Tabela 33- Epilepsia (A74) como causa básica segundoassocia-

çoes ocorridas com outras causas, atestados 

ginal e refeito. 

--=- -----------~---- ·------------
---- ATES'fi\DOS . OlUGINAL REFI:: 1'1'0 

n = 102 n = 95 

CAUSAS N... ~ N'i' \ 
ASSOCIADAS 

A3 Febre paratifóide e outras 
salmoneloRcs 

AS Enterite e outras doenças 
diarréicas 

A43 Outras helmint!uses 

A54 Tumor maligno da mama 

A61 Tumores benignos e tumores 
de natureza não especifica 
da -

A€4 Diabete me1litus 

A65 Avitaminose e outras defi
ciências nutricionais 

A66 Outras doença$ das glându-
las endócrinas e do metab~ 
lismo 

A67 Anemias 

1 

1 

A69 Psicose 1 

A70 Neurose, transtornos da 
personalidade e outros trans 
toL-nos rrentai s nâo-psicótloos - 1 

A71 Deficiência mental (oligo-
frenias) 3 

A74 Epilepsia 22 

A76 Catarata 

A79 Outras doenças do sistema 
nervoso e dos órgãos dos 
sentidos 

A82 Doenças hipertensiva3 

A83 Doenças isquêmicas do co
::-aç.io 

A84 Outras formas de doenças 
do coração 

A85 Doenças cerebrovasculares 

A86 Doenças das artérias, das 
arter!olas e dos vasos ca 
pilar~s -

A87 Tromboses venosas e emho-
lias 

A89 Infecções respiratórias ~ 
gudas 

A92 Outras pneumonias 

A93 Bronquite, enfi:>ema e asma 

A95 Empierna e abscesso do p.1lmiio 

A96 Outras doenças do aparelho 
respiratório 

Al02 Cirrose hepática 

Al04 Outras doenças do aparelho 
digesti-vo 

Al20 Outras doencas da pelç e do 
tecido celular subcutaneo 

Al30 As demais anomalias congént 
tas -

Al37 Sintomas e estados mórbidos 

106 

2 

12 

5 

mal-definidos 11 

Al4l Quedas actde_ntais 

Al46 As demais causas acidentais 

l 

2 

6 

1 

1 

0,98 2 

o, 98 2l 

6 

s 
o, 98 2 

0,98 1 

2,94 20 

21.57 15 

1 

9 

11 

1 

2 

103,92 61 

1,96 3 

1 

1 

11,76 18 

3 

2 

4,90 

10,78 

1 

1 

1 

11 

3 

2 
4 

7 

1,05 

2,11 

6,32 

1,05 

1,05 

2,11 

22,11 

6,32 

5,26 

2,11 

1,05 

21,05 

15,79 

1,05 

9,47 

11,58 

1,05 

2,11 

64,21 

3,16 

1,05 

1,05 

18,95 

3,16 

2,11 

1,05 

1,05 

1,05 

11,58 

3,16 

2,11 

4,21 

7,37 

ori-
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Cirrose Hepática (Al02). 

A tabela 34 mostra que a Cirrose Hepática (Al02), causa bá-

sica 18 vezes no atestado original, associou-se 11(61,11%) 

vezes com o grupo Outras Doenças do Aparelho Digestivo(Al04) 

e 3 (16,67%) vezes com o grupo Neurose, Transtornos da Per-

sonalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70), 

estas últimas correspondentes a associação com Alcoolismo 

Crônico (303.2). No atestado refeito, a Cirrose Hepática foi 

considerada causa básica 19 vezes, das quais associou-se 10 

(52,63%) vezes com Avitaminose e Outras Deficiências Nutri-

cionais (A65), 13 (68,42%) vezes com Neurose, Transtornos da 

Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não - Psicóticos 

(A70) e 7 (36,84%) vezes com Outras Doenças do Aparelho Di-

gestivo (Al04). 

No atestado original, 1 dos 4 casos de cirrose alcoólica 

(571.0) (tabela 11) não apareceu como causa associada junto 

ao grupo (A70) em que o alcoolismo está integrado pois houve 

menção explicita do diagnóstico "cirrose alcoólica" ao invés 

da citação, em linhas diferentes da parte I do atestado de 

Óbito, separadamente, dos diagnósticos "cirrose hepática" e 

"alcoolismo crônico". No atestado refeito, em 2 dos 11 casos 

de alcoolismo com cirrose hepática (tabela 12), houve dupli-

- ~ 20 
caçao de diagnosticas (Laurenti , 1973), perfazendo assim 

13 diagnós~icos associados. 

As associações da Cirrose Hepática (Al02) com Outras Doenças 

do Aparelho Digestivo se fizeram, todas as 11 vezes no ates-

tado original e em 6 das 7 vezes no atestado refeito, com o 

diagnóstico Insuficiência Hepática, incluído na categoria Ou-

tras Doenças do Figado (573). 

No atestado refeito, evidenciaram-se ainda a associação com 

o grupo Avitaminose e Outras Defici_ências Nutricionais (A6 5) 
11 

e outras associações menos frequentes. 
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Tabela 34 - Cirrose hepática (Al02) corno causa básica segun-

do associações ocorridas com outras causas,ates-

tados original e refeito. 

ATESTADOS ORIGINAL REFETI'O 

CAUSAS n = 18 n = 19 

ASSOCIADAS N9 % N9 % 

A4 Disenteria bacilar e anebiase 1 5,26 

A5 Enterite e outras doerças diar-
réicas 1 5,26 

A28 üapatite infecciosa 1 5,56 

A32 Tripanossaniase 1 5,26 

A36 SÍfilis do sistema nervoso cen-
tral 1 5,26 

A37 Outras sÍfilis 1 5,26 

A43 Oltras helmi.ntlases 1 5,26 

A64 Diabetes rnellitus 1 5,56 1 5,26 

A65 Avitaminose e outras deficiên-
cias nutricionais 1 5,56 10 52,63 

A67 Anemias 6 31,58 

A69 Psioose 1 5,26 
A70 Neurose, transtorros da perso-

nalidade e outros transtornos 
mentais não-psicóticos 3 16,67 13 68,42 

A71 Deficiência Mental (oligofre-
nias) 7' 1 5,26 

A74 Epilepsia 2 10,53 
A79 Outras ~s _do sistema n~ 

voso e dos orgaos dos sentidos 2 10,53 
A82 Doenças hipertensi vas 3 15,79 
A88 OUtras doenças do aparelho cir 

culatório - 2 10,53 
A92 OUtras pneunonias 2 11,11 1 5,26 

A93 BrCl'lq\li te, enfisema e asna 1 5,26 
A96 OUtras doerças do apare1ho res 

piratório - 1 5,56 1 5,26 

Al02 Cirrose hepática 1 5,26 
Al04 OUtras doenças do aparelh::> di-

gestivo 11 61,11 7 36,84 

Al20 OUtras doenças da pele e do te 
cido celular subcutâneo - 1 5,26 

Al30 As danais aranalias oongêni tas 2 10,53 
Al37 Sintanas e estados oorbidos 

mal-definidos 1 5,26 
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20 
Laurenti (1973) questionou a validade do uso dos atestados 

originais para estudo de associações de causas desde que,co

mo também se verificou neste trabalho, "não descrevem,total

mente, as causas existentes no momento da morte". O referi

do autor julgou válida, para estudos epidemiológicos, a anã-

lise de associações baseada nos atestados originais, argu

mentando que o resultado desses estudos dará indicação do 

sentido das mesmas, embora sem medir a real magnitude dessas 

associações. Este fato pode ser observado no presente traba

lho pois as associações encontradas, no atestado original 

para os grupos Psicose (A69), Transtornos da Personalidade e 

Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70), Epilepsia 

(A74) e Cirrose Hepática (Al02) confirmam a argumentação de 

Laurenti: tais associações tem mesmo sentido e aproximam -se 

das encontradas para o atestado refeito. 
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ANALISE DA MORTALIDADE DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTOR

NOS MENTAIS SEGUNDO CAUSAS BÁSICAS E ASSOCIADAS. 

Em capitules anteriores foram apresentados variados aspectos 

relativos às estatisticas de mortalidade em geral e, de modo 

particular, consideradas as estatisticas atinentesaos tran~ 

tornos mentais como causa básica de morte. 

O estudo da coincidência entre as causas básicas nos atesta-

dos original e refeito evidenciou sub ou superestimação das 
11 

mesmas, ressalvando-se, entretanto, compensação de frequên-

cia para algumas causas. 

A mortalidade relativa às doenças não-transmissiveis nao é 

suficientemente descrita apenas por meio da causa básica 

Procurou-se mostrar que a consideração de todas as causas de-

claradas no atestado possibilita visão mais adequada desta 

mortalidade. A importânc-ia de causas pouco mencionadas ou não 

selecionadas como básicas foi posta em evidência pela sua a

presentação como causa associada. 

A associação de causas é outro tipo de estudo permitido a par

tir da análise da mortalidade por causas múltiplas. Foram a-

presentadas as principais associ~ções nos casos cujo causa 

básica foi transtorno mental, epilepsia ou cirrose hepática. 

Tendo em vista estas questões acima mencionadas e discutidas 

nos capitules anteriores, a seguir, serao apresentadas as 

mais importantes causas de morte, básicas e associadas , rela-

tivas aos pacientes portadores de transtornos mentais, estes 

últimos reunidos de acordo com os grupos de causas da Lista 

A da Classificação Internacional de Doenças. A discussão de~ 

tas causas será feita a partir do atestado refeito desdeque, 

elaborado após consulta a todas informações disponiveis so-
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bre o óbito, com maior precisão reflete as causas de morte. 

A enumeração pormenorizada de todas as causas, básicase as

sociadas, para os grupos Psicose (A69), Transtornos da Per

sonalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos(A70) 

e Deficiência Mental (Oligofrenias) (A71), bem como para 

suas respectivas categorias componentes de 3 algarismos, a

cha-se, ao final, nas tabelas integrantes dos anexos 4 a 23. 

Oportunamente serão realizados trabalhos a respeito da mor

talidade destes pacientes de acordo com o transtorno mental 

especifico. 

Mortalidade de doentes mentais reunidos no grupo Psicose (A69) 

Causas básicas 

A tabela 35 mostra as causas básicas de morte, até 109 lu

gar, nos atestados originPl e refeito, para 684 doentesme~ 

tais cujo diagnóstico pertence ao grupo Psicose (A69). 

As Doenças Cerebrovasculares (A85) constituiram-se na pri

meira causa básica de morte dos pacientes psicóticos, tendo 

s~dO' selecionada 78 vezes no atestado refeito, número este 

que corresponde a 11,38% destes pacientes (anexo 4). No a

testado original este grupo ocupava o 69 lugar. 

O segundo ~rupo em importância, em ambos atestados, foi o 

das Enterites e Outras Doenças Diarréicas (AS). Vários fa

tores convergem para explicar este fato, tais como o exces

so de pacientes internados no Hospital de Juqueri no per!o

do do estudo e as precárias condições de higiene pessoal dos 

pacientes psicóticos, ensejando grande número de doenças 

gastroentéricas de natureza infecciosa. 

Também, em ambos atestados, a Epilépsia (A74) constituiu-se 
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Tabela 35 - Causas básicas de morte;segundo ordem de fre-
11 

quência decrescente até 109 lugar, atestados o-

riginal e refeito, em pacientes cujos transtor

nos mentais incluíram-se no grupo Psicose· (A69) • 

ORDEM ATESTADO ORIGINAL ATESTADO REFEITO 

19 A92 OUtras penunonias (112) P.85 Doenças cerebrovasculates (78) 

29 A5 Enteri te e outras doen- A5 Enterite e outras doenças diar 
ças diarréicas (80) réicas (70) -

39 A74 Epilepsia (73) A74 Epilepsia (67) 

49 A69 Psicose (70) A69 Psicose (64) 

59 A83 Doenças isquêmicas do A92 Outras pneunonias (48) 
coração ( 4 7) 

69 A85 Doenças cerebrovascu~ A82 Doenças hipertensi vas ( 46) 
res (44) 

79 A84 Outras fonnas de doen- A83 Doenças isquêmicas do coração (37) 
ças do coração (29) 

89 A82 Doenças hipertensi vas (28) A6 Ttberculose do aparelho respira 
1A65 Avi t.am:i.ncx:;e e outras defi tório (31) -

ciências nutricianais(28T 

99 2Al41 Quedas acidentais (18) 

109 A6 Tuberculose do aparelho A84 Outras fonnas de doenças do co-
respiratório (26) ração (15) 

Nota: Entre paz:ênteses, após designação do grllfX>, núnero de vezes que a causa 

t;>ásica foi selecionada. 

1 No atestado refeito, em 119 lugar, can 14 casos. 

2 No atestado original, em 219 lugar, can 4 casos. 
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na terceira causa básica de morte. Assinale-se que, dentre 

os 684 pacientes psicóticos, 127 ( 18,57%) receberam diagnós

tico de Psicose Epiléptica (293.2) e destes, 57 (44,88%)ti-

veram como causa básica a Epilepsia no atestado refeito.ou-

tros autores já assinalaram a importância da epilepsia como 

causa de morte de pacientes com transtornos mentais devidos 
3 5 

a epilepsia. De Stefanis (1.940) verificou ser a epilepsia 

a principal causa de morte de pacientes epilépticos; de 440 

pacientes falecidos de 1.908 a 1.939, 136 (30,91%) tiveram 
11 

causa de morte atribuida a epilepsia e suas consequências . 
32 

Steinsiek (1.950), citado por Penning e colaboradores 

(1.969) dentre 502 pacientes falecidos e portadores de epi

lepsia essencial, encontrou 266 (52,99%) de Óbitos devidos 

a causa de morte relacionada diretamente com a moléstia de 
1 7 

base. Krohn (1.963), durante periodo de 10 anos, recolheu 

107 óbitos de pacientes epilépticos, encontrando como prin-
. 

cipal causa de morte a broncopneumonia (30 casos); entre-

tanto, argumenta que esta última seria apenas etapa final 

do processo de morte que considera iniciado pela epilepsia. 
32 

Penning e colaboradores (1.969), a partir de coorte de 

nascidos entre 1.873 a 1.897 e que receberam assistência~ 

tes dos 65 anos de idade na Cllnica Psiauiátrica Universi-

tária de Lousane~ verificaram 171 óbitos de pacientes epi

lépticos, ~oncluindo que os doentes jovens morrem freqÜen-
11 

temente devido a consequências diretas da epilepsia, .ao pas-

so que os mais idosos morrem devido a doenças pulmonares , 

cardiovasculares, digestivas, tumorais, arterioscleróticas 
37 

e outras. Zielinski (1.974) verificou que a morte de 218 

pacientes epilépticos, no periodo de 1.967 a 1.969, em Var-

sóvia, deveu-se principalmente a epilepsia, isto é, morte 

durante convulsão ou devido a um acidente relacionado às 
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crises convulsivas epilépticas. 

As Psicoses (A69)apresentaram-se em ambos atestados, corno 

quarta causa de morte. Cumpre lembrar que nem todospacientes 

psicóticos tem a causa básica de morte atinente ao transtor

no mental especifico codificada neste mesmo grupo. Por exem

plo, pacientes portadores de Paralisia Geral Progressiva 

(292.0) tiveram causa de morte codificada no grupo Sifilis 

do Sistema Nervoso Central (A36), os portadores de Psicose 

Associada com Arteriosclerose Cerebral (293.0), no grupo das 

Doenças Cerebrovasculares (A85) e os de Psicose Epiléptica 

(293.2), quando a epilepsia foi considerada causa básica,es

ta integràva o gupo Epilepsia (A74). A tabela 36 mostra, por 

subcategoria, 116 casos em que transtornos mentais do grupo 

Psicose (A69), selecionados corno causa básica, tiveram códi

go final atribuido ao estado patológico associado ou à afec

ção orgânica subjacente; tais casos, somados aos 64 do grupo 

Psicose (A69), na tabela 35, totalizariarn 180 óbitos devidos 

a este grupo. Não houvessem estas disposições para seleção e 

codificação de causa básica da Classificação Internacionalde 

Doenças e o grupo das Psicoses (A69) seria o mais importante 

corno causa de morte de pacientes também reunidos neste grupo. 

Estivessem estas causas codificadas no mesmo grupo e teria

mos indicadores de mortalidade por Psicoses mais representa

tivos e de· letalidade de mais fácil construção. 

O grupo Outras Penurnonias (A92) apareceu em quinto lugar co

rno causa básica de morte no atestado refeito. Superestimado 

no atestado original, constituía-se na primeira causa; sua 

importância veio a ser revista por meio da seleção de nova 

causa básica no atestado refeito. 

As demais causas básicas de morte, até 109 lugar, foram as 



Tabela 36- Transtornos mentais do grupo Psicose (A69), selecionados como causa básica e correspon

dentes grupos em que as mesmas foram codificadas por disposições da Classificação Inter

nacional de Doenças - 8a Revisão. 
I 

CAUSAS LISTA A* 

TRANSTORNOS MENTAIS 

292.0 Psicose associada com paralisia geral 

292.3 Psicose associada com outras encefalites e com as não 
especificadas 

293.0 Psicose associada com arteriosclerose cerebral 

293.1 Psicose associada com outros transtornos cerebrovascu
lares 

293.2 Psicose associada com epilepsia 

293.3 Psicose associada com tumor intracraniano 

293.4 Psicose associada com doenças degenerativas do sistema 
nervoso central 

293.5 Psicose associada com traumatismo cerebral 

294.0 Psicose associada com transtornos endócrinos 
294.2 Psicose associada com infecções generalizadas 

294.8 Psicose associada com outras afecções somáticas 

TOTAL 

A6 A36 -AS8 A64 A74 A79 A84 A85 Al46 TOTAL 

9 

i 

57 

1 

4 

2 

7 

7 9 1 2 57 6 

29 

3 

1 

1 

1 32 1 

9 

2 

29 

3 

5.7 

1 

4 

1 

2 

7 

1 

116 

*Grupos de causas, Lista A da Classificação Internacional de Doenças, Revisão 1965, (Anexo 1). 



86 

Doenças Hipertensivas (A82), Doenças Isquêmicas do Coração 

(A83), Tuberculose do Aparelho Respiratório (A6), Quedas A

cidentais (Al41) e Outras Formas de Doenças do Coração(A84). 

Cabe lembrar que as Quedas Acidentais (Al41) estavam subes

timadas no atestado original. 

Causas Associadas 

A tabela 37 mostra as causas associadas mencionadas nos a

testados de óbito original e refeito, até 109 lugar, para os 

mesmos 684 pacientes cujos transtornos mentais integraram o 

grupo Psicose (A69). 

Apresentou-se em primeiro lugar como causa associada de mor

te o grupo Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais 

(A65). A importância deste grupo fez-se sentir já no atesta

do original, em que ocupava o 29 lugar, superado apenas pe-

los Sintomas e Estados Mórbidos Mal-Definidos (Al37) . 

As Doenças Hipertensivas (A82) e Doenças Cerebrovasculares 

(A85), mencionadas respectivamente em segundo e terceiro lu

gares, foram pormenorizadamente discutidas em capltulos an

teriores (tabelas 19 e 21), do ponto de vista de causas as

sociadas. 

O grupo Anemias (A67), quarto em importância como causa as

sociada, deve merecer uma atenção maior do ponto de vista do 

processo da morte. Verificou-se que não foi selecionado como 

causa básica no atestado refeito (anexo 4); assim, como fa

tor relacionado à morte deve ser estudado na forma da causa 

associada. 

A presença, em quinto lugar, do grupo Sintomas e EstadosMÓ~ 

bidos Mal-Definidos (Al37), reflete o número de vezes que 

suas afecções integrantes foram mencionadas nos prontuários 
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'Tabela 37 - Causas associadas de morte, segundo ordem de 
11 

frequência decrescente até 109 lugar, atestados 

original e refeito, em pacientes cujos transtor

nos mentais incluiram-se no grupo Psicose (A69). 

amEM ATESTADO ORIGINAL 

19 A137 Sintanas e estados nfubi 
da; mal-definida; (142) 

29 A65 Avitaminose e outras de-
ficiências nutricio
nais (126) 

39 A85 Doenças oerebrovascula-
res (109) 

49 A82 Doenças hipertensi vas (53) 

59 A9 2 OUtras pneti'!Ol1ias ( 40) 

69 A84 OUtras fonnas de doen -
ças do coração (36) 

79 A120 OUtras doenças aa pele 
e do tecido celular sub 
cutâneo (33) 

89 A69 PsiaJSe (31) 

99 lA96 OUtras doenças do~ 
lho respiratório (28) 

109 AB6 Doenças das artérias 
das arteriolas e dos 
vasos capilares (21) 
Epilepsia (21) 

ATESTADO REFEITO 

A65 Avi tami.nose e outras de-fi
ciências nutricionais (312) 

A82 Doenças hipertensivas (225) 

A85 Doenças oerebrovasculares ( 173) 

3A67 Anemias (143) 

Al37 Sintanas e estados nfubidos 
mal-definidos (129) 

A92 OUtras pneti'!Ol1ias (105) 

A69 PsiaJSe (102) 
Al20 OUtras doenças da pele e do 

tecido celular subcutâneo U02) 

A86 Doenças das artérias, das ar
teriolas e dos vasos capila
res (101) 

A84 OUtras fonnas de doenças do 
coração (90) 

Nota: Entre parênteses, após designação do grupo, niircero de vezes que a cau 

sa associada foi nencianada. 

1 No atestado refeito em 149 lugar, nencicnadas 28 vezes. 

2 No atestado refeito em 119 lugar, nencicnadas 75 vezes. 

3 No atestado original em 139 lugar ,nencianadas 14 vezes. 
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clínicos ou no atestado de óbito original. Neste último a-

" testado, o grupo foi o primeiro em frequência . Este fato 

mostra que numerosos diagnósticos - edema, anasarca, uremia, 

coma, choque, ascite, desidratação, etc. - do Capítulo XVI-

Sintomas e Estados Mórbidos Mal-Definidos, correspondentes 

ao grupo Al37 da Lista A, foram declarados nos atestados 

de óbito pois o significado patológico dos mesmos foi con-

siderado de importância para esclarecer e configurar comple-

tamente o processo da morte. Esta a justificativa de esta-

rem presentes como causas associadas. 

" Torna-se curioso o estudo da fre0uência do grupo Outras 

Pneumonias (A92). Sexta causa associada de morte no atesta-

do refeito, era subestimado sob esta forma no atestado ori-

ginal; o inverso, superestima neste último atestado, ocor-

ria quando considerado causa básica (anexo 4). 

Mencionadas 102 vezes como causa associada, ocupam o sétimo 

lugar as Psicoses (A69) e Outras Doenças de Pele e do Teci

do Celular Subcutâneo (Al20); estas últimas na mesma ordem 

e as primeiras em oitavo lugar, no atestado original. 

Do mesmo modo que o observado para as Psicoses (A69) como 

causa básica, verificou-se que a importância das mesmas en-

quanto causa associada foi subestimada. A tabela 38 mostra, 

por subcategoria, os transtornos mentais deste grupo que I 

por aplicação de disposições da Classificação Internacional 

de Doenças, foram classificados como causas associadas, em 

outros grupos; estes 154 casos, somados aos 102 da tabela 

anterior, totalizariam 256 casos e fariam do grupo Psicose 

(A69} o segundo em importância como causa associada. 

Em relação ao grupo Outras Doenças da Pele e do Tecido Ce

lular Subcutâneo (Al20), integrado na quase totalidade pela 



Tabela 38- Transtornos mentais do grupo Psicose (A69), mencionados como causa associadas e corres

pondentes grupos em que as mesmas foram codificadas por disposições da Classificaçãoin-

8a . -ternacional de Doenças - - Rev1sao. 

CAUSAS LISTA A * 
·TRANSTORNOS MENTAIS 

292.0 Psicose associada com paralisia geral 

292.3 Psicose associada com outras encefalites e com as nao es 
pecificadas 

293.0 Psicose associada com arteriosclerose cerebral 

293.1 Psicose associada com outros transtornos cerebrovascula
res 

293.2 Psicose associada com epilepsia 

293.4 Psicose associada com doenças degenerativas do sistemaner 
voso central 

293.5 Psicose associada com traumatismo cerebral 

293.9 Psicose associada com outras afecções do cérebro, ·ou nao 
especificadas 

294.1 Psicose associada com transtornos do metabolismo e da nu
trição 

294.2 Psicose associada com infecções generalizadas 

TOTAL 

A6 A36 A65 A74 A79 A85 Al46 Al49 TOTAL 

13 

1 

49 

5 

1 

1 

2 

2 l.l l 49 7 

73 

7 

1 1 

80 1 1 

13 

1 

73 

7 

.49 

5 

2 

1 

1 

2 

154 . 

* Grupos de causas, Lista A da Classificação Internacional de Doenças, Revisão 1965 (Anexo 1) 
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categoria Olcera Crônica da Pele (707), a semelhança do que 

ocorreu com as Anemias (A67), teve sua importância eviden-

ciada apenas quando estudado como causa associada (anexo 4). 

Os grupos seguintes que constam da tabela 37 são o das Doen

ças das Artérias, das Arteriolas e dos Vasos Capilares ~86), 
11 

no qual a Arteriosclerose (440.9) foi frequente como causa 

associada (tabela 22 ) e o das Outras Formas de Doenças do 

Coração (A84) . 
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Mortalidade de doentes mentais reunidos no grupo Neurose,trans

tornos da personalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psi

cóticos (A70). 

As tabelas 39 e 40 mostram as principais causas de morte -

básicas e associadas - para os atestados original e refeit~ 

de 56 pacientes cujos transtornos mentais foram reunidos no 

grupo Neurose, Transtornos da Personalidade e Outros Trans

tornos Mentais Não-Psicóticos (A70). A discussão será limi-

" tada às causas mais frequentes dado o número pequeno de ca-

sos e do ponto de vista do atestado refeito, face aos moti

vos já citados. 

Causas básicas 

Neste grupo, 42 dos 56 pacientes incluidos apresentaram 

transtorno mental diagnosticado na categoria Alcoolismo 

(303). Este fato refletiu-se nas causas de morte desde que 

o próprio grupo surge como principal causa básica de morte, 

seguido do grupo Cirrose Hepática (Al02). 

Todos os 11 casos mencionados como causa básica, pertenciam 

a subcategoria Dependência do Alcool (303.2), o que denota 

a importância do alcoolismo crônico como causa de morte de 

pacientes alcoolatras. 

O alcoolismo representou-se também como causa de morte no 

grupo Cirrose Hepática (Al02). Vimos anteriormente que quan

do a cirrose hepática é mencionada no atestado de óbitocon

juntamente com o alcoolismo, a codificação se faz na cate

goria Cirrose Hepática Alcoólica (571.0), afecção gue iden

tifica os 10 casos do grupo. 

As Doenças Isquêmicas do Coraçã~ (A83), com 5 casos, cons-



Tabela 39 - Causas básicas de morte, segundo ordem de fre
qüência decrescente, atestados original e refei
to, em pacientes cujos transtornos mentais in
clulram-se no grupo Neurose, Transtornos da Per
sonalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psi
c:óticos (A 70) • 

OR>EM 

19 

ATESTADO ORIGINAL 

A92 rutras pleUI!Onias (lO) 

A83 Doenças isquêmicas do co 
ração (9) -

A70 Neurose, transtornos da 
personalidade e outros 
transtorms rrentais não
psiooticos (7) 

49 A84 CX\tras formas de doenças 
do coração (5) 

59 

69 

79 

89 

Al02 Cirrose hepática (5) 

A5 Enteri te e outras doen
ças diarréicas (4) 

A74 Epilepsia (3) 

A6 Tuberculose do apareloo 
respiratório (2) 

1 A58 '1\Jnor maligoo de outras 
localizações e de loca
lizações não especifi~ 
das(2) 

A65 Avitaminose e QUtras de 
ficiências nutricio.:'" 
nais (2) · 

A69 Psicose (2) 

129 A28 Hepatite infecciosa (1) 
A47 'l\mor mallgoo do estâna 

go (1) -

A50 Tulror maligno da larin
ge (1) 

A85 D:>enças cerebrovascu
lares (1) 

A93 Brorqui te, eu.fisana e 
asma (1) 

ATESTADO REFEITO 

A70 Neurose, transtorms da 
personalidade e outros 
transtorms rrentais não 
psioótioos. (11) 

Al02 Cirrose hepática (10) 

A83 D:>enças isquêmicas do ~ 
racão (5) 

A92 CX\tras plCUI!Onias (5) 

A5 Enterite e outras doenças 
diarréicas (4) 

A6 Tuberculose do aparelOO 
respiratório {4) 

A74 Epilepsia (3) 

A82 Doerças hi~sivas (2) 

A28 Hepatite infecciosa (1) 
A47 Tumor maligno do estômago(!) 
A50 Tulror maligno da laringe (1) 
A65 Avitamioose e ootras defi-

ciências nutricionais (1) 
A69 Psicose (1) 
A84 Outras formas de doenc-.as 

do coracão (1) • 
A85 Doel"l<".as · cerebrovasculares ( 1) 
A93 Bronquite, enfisema e asma(l) 

2 Al04 OJtras doenças do aparelOO 
digestivo (1) 

2 Al07 Infccêões do rim (1) 
2Al09 Hiperplasia da próstata(!) 
2Al37 Sintomas e estados mórbi-

dos mal-definidos (1) 

Nota: Entre parentês<".s, apó~ desiqnação do grupo, nún~ro de vezes oue a 

causa b5sica foi sel.f!Cionada. 

l No atestacb refci to não ocorreram casos. 

2 No atestado origirol não OCJ)rrerarn ca::JOs. 

92 
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tituíram-se, juntamente com o grupo Outras Pneumonias (A92), 

na terceira causa básica de morte. Seguiram-se, em ordem de 

" frequência, as Enterites e Outras Doenças Diarréicas (AS) e 

a Tuberculose do Aparelho Respiratório (A6), ambas 4 vezes 

consideradas como causa básica de morte. 

A Epilepsia (A74), apareceu, em ambos atestados, como sétima 

causa de morte. Neste grupo, das Neuroses, Transtornos da 

Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos 

encontravam-se 7 pacientes com diagnóstico de Transtorno~ 

tal Não Especificado como Psicótico Associado com Epilepsia 

(309.4), dos quais 3 apresentaram como causa básica a Epi

lepsia (Anexo 16). Cabe lembrar que também nestes casos a 

causa básica de morte foi classificada em grupo diverso a-

quele do transtorno mental correspondente. 

Causas Associadas 

O próprio grupo, Neurose, Transtornos da Personalidade e Ou

tros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A70), também surgiu 

como primeira causa associada de morte. A par da duplicação 

de diagnósticos, já comentada, este fato deveu-se ainda a 

consideração do Alcoolismo (303) como causa associada naque

les 11 atestados em que a causa básica foi a Cirrose Hepáti-

ca Alcoólica (571.0) (tabela 12). 

O grupo das Avitaminoses e Outras Deficiências Nutricionais 

(A65) constituiu-se na segunda causa associada de morte; no-

te-se que no atestado original este grupo comparecia como 

causa associada mais importante. 

A associação das Doenças Hipertensivas (A82) com oAlcoolismo 
3 l 

(303) já fora observada por Pell e D'Alonzo (1973). Este fa-

to também foi registrado neste. trabalho em que as :rresmas cons-
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Tabela 40 - Causas associadas de morte, segundo ordem de fre-
" quência decrescente até 99 lugar, atestados ori-

ginal e refeito, em pacientes cujos transtornos 

mentais incluíram-se no grupo Neurose, Transtor-

nos da Personalidade e outros Transtornos 

tais Não-Psicóticos (A70). 

Hen-

ORDEM ATESTADO 0RIGINAL ATESTADO REFEITO 
----~------------------------------+---------------------------

19 

29 

A65 Avitaminose e outras defi · 
ciências nutricionais(lO) 

A70 Neurose, transtornos da 
personalidade e outros 
transtornos mentais não
-psicóticos ( 9) 

A70 Neurose, transtornos da 
personalidade e outros 
transtornos mentais não
-~sicótiros (33) 

A65 Avitaminose e outras de 
deficiências nutricio
nais (29) 

39 A85 Doenças cerebrovasculares(7) A82 Doencas hipertensivas.(l5) 
Al37 Sintomas e estados m:Sr-

bidos mal-definidos(?) 

49 5 A67 
A74 
A85 

A92 

Anemias (lO) 
Epilepsia (10) 
Doenças cerebrovascula
res (lO) 
Outras pnellllDnias (lO) 

59 Al04 Outras doenças do apa-
relho digestivo(5) 

69 A74 Epilepsia (3) 
1 A96 Outras doenças do apa

relho respiratório (3) 

89 

99 

A84 OUtras formas de doen
ças do coração (2) 

3A28 
4 A37 

A69 
A82 

3 A83 

A92 
2 A95 

Tuberculose do apare
lho respiratório (1) 
He:ratite infecciosa (l) 
Outras sífilis (1) 
.Psicose (l) 
Doenças hipertensivas(l) 
Doencas isquêmicas do 
coraÇão (1) 
Q.ltra pnetm10nias (l) 
Empiema e abscesso do 
pulmão (l) 

A84 OUtras formas de doenças 
do coração ( 8) 

A69 Psicose (5) 
Al04 OUtras doenças do apare

lho digestivo (5) 
5 Al20 Q.ltras doenças da pele e 

do tecido célular subcu
tâneo (5) 

Al37 Sintomas e estados mórbi 
dos mal-definidos ( 5) 

Nota: Entre parentêses, após designação do gru}X), número de vezes que a cau 
sa associada foi mencionada. 

1 No atestado refeito em 189 lugar, mencionadas 2 vezes. 
2 No atestado refeito em 209 lugar, Irencionado 1 vez (cada grupo) 
3 No atestado refeito não foram mencionadas. 
4 No atestado refeito em 169 lugar, mencionadas 2 vezes. 
5 No atestado original não foram mencionadas. 
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tituiram-se em 3~ causa associada de morte. 

Anemias (A67}, Epilepsia (A74} , Doenças Cerebrovasculares 

(A85} e Outras Pneumonias (A92}, todas mencionadas 10 vezes 

como causas associadas, ocuparam o 49 lugar. 

A tabela 40 mostra as demais causas associadas de morte em 

pacientes cujo transtorno mental foi integrado neste grupo . 
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Mortalidade de doentes mentais reunidos no grupo Deficiência 

Mental (Oligofrenias ) (A71). 

Foram incluidos no grupo Deficiência Mental ( Oligofrenias ) 

(A71) 230 pacientes. Os anexos 17 a 23 mostram, pormenoriza

damente, para o grupo e categorias integrantes, todas as ca~ 

sas bâsicas e associadas mencionadas nos atestados original 

e refeito. Destas causas, as principais serão discutidas a-

baixo nas tabelas 41 e 42. 

Causas Bâsicas. 

O grupo Enterite e Outras Doenças Diarréicas (A5) constituiu

-se na primeira causa bâsica de morte de pacientes oligofrê

nicos; no atestado original foi superado apenas pelo grupo 

Outras Pneumonias (A92). Tais pacientes, geralmente, exibiam 

precârias condiç6es de higiêne pessoal, de modo particular a

queles de maior grau de comprometimento intelectual, o queau

mentou, nestes pacientes, o risco de infecções gastrointesti

nais. 

A Epilepsia (A74), segunda causa bâsica de morte, deveu-se ao 

fato de muitos pacientes oligofrênicos também padecerem, as

sociadamente, de afecções de natureza epiléptica, tendo, es

tas últimas, determinado a morte. 

A própria Deficiência Mental (A71) constituiu-se em causa bá

sica de morte 24 vezes, ocupando o terceiro lugar. Note-seque 

este grupo, no atestado original, havia sido mencionado ape

nas 1 vez; tal subestimação deveu-se, em parte, como vimos, a 

menção, neste Último atestado, dos termos "psicopatia" ou 

"psicopatia cr8nica", por 8 vezes, {tabelas 11 e 12). 

Os grupos Outras Pneumonias (A92), quarta causa bâsica de mor-
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Tabela 41 - Causas básicas de morte, segundo ordem de fre-
" quência decrescente até 109 lugar, atestados o-

riginal e refeito, em pacientes cujostranstornos 

mentais incluíram-se no grupo Deficiência Mental 

(Oligofrenias) (A71). 

ORDEM ATESTADO ORIGINAL ATESTADO REFEITO 

19 A92 OUtras pneunonias (42) AS Enterite e outras doenças 
diarréicas (33) 

29 AS Enteri tes e outras doen- A74 Epilepsia ( 2S) 
ças diarréicas (37) 

39 A74 Epilepsia ( 2S) 3 A71 Deficiência mental (o ligo-
frenias) (24) 

49 1A69 Psicose (16) A92 Outras pneuronias ( 20) 

59 A83 Doenças isquêmicas do co A6 Tuberculose do aparelh:> res 
ração (14) - piratório (13) -

A83 Doenç;.as isquêmicas do cora-
ção (13) 

69 A6 Tuberculose do aparelho 
respiratório (10) 

2Al04 OUtras d:>enças do apar~ 
lh:> digestivo (10) 

79 A8S Doenças cerebrovasculares ( 9) 

89 A8S Doenças cerebrovascula 4 AS8 Tumor malígro de outras loca 
res (8) - lizaoões e de localizações -

não-éspecificadas (7) 
5 Al3 7 Sintomas e estad:::>s m:Srbid:::>s 

mal-definid:::>s (7) 

99 ~6S Avi tarninose e outras 
deficiências nutricio 
nais (7) 

109 A82 Doenças hipertensivas(6) 6 A79 OUtras doenç;.as do sistema ne!_ 

A84 OUtras formas de doen- voso e dos órgãos dos senti -
ças do coração ( 6) dos (6) 

A82 Doenças hipertensivas (6) 

A84 outras fonnas de doenças 
coração {6) 

do 

Nota: Entre parênteses, após designação do gru:p::>, número de vezes que a cat: • 
sa básica foi selecionada. - l 

1 No atestado refeito não ocorreram casos 
2 No atestado refeito em 139 lugar can S casos 
3 No atestado original em 219 lugar ex>m 1 caso 
4 No atestado original em 129 lugar can S casos 
s No atestado original em 169 lugar c:an 2 casos 
6 No atestado original não cx:::orrerarn casos 
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te, e Tuberculose do Aparelho Respiratório (A6), quinta cau

sa, refletem a importância de doenças respiratórias como cau

sa de morte de paciente oligofrênicos. Somados estes casos , 

respectivamente 20 e 13, com aqueles 33 devidos a Enterite 

e Outras Doenças Diarréicas (AS) e com 16 outros do Capitulo 

das Doenças Infecciosas e Parasitárias (anexo 17) ,evidencia

-se que 82 (35,65%) destes óbitos tiveram como causa básica 

doenças infecciosas ou parasitárias. 

Também em quinto lugar, as Doenças Isquêmicas do Coração~83), 

seguidas das Doenças Cerebrovasculares (A85) . Observa-se que 

as doenças cardiovasculares tiveram importância relativa co

mo causa básica de morte menor que nos dois grupos anterio

res, talvez por ser inferior a idade média dos pacientes o

ligofrênicos. 

O grupo Tumores Malignos de Outras Localizações e de Locali

zações Não Especificadas_(A58)constituiu-se na oitava causa 

de morte, juntamente com o grupo Sintomas e Estados Mórbidos 

Mal-Definidos (Al37). 

Causas Associadas. 

A principal causa associada de morte de pacientes inclu!dos 

no grupo Deficiência Mental (Oligofrenias) (A71) foi devida 

a Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais (A65), tal 

como ocorreu nos dois grupos anteriores. No atestado origi

nal, foi superada, como no grupo Psicose (A69), pelos Sin

tomas e Estados Mórbidos Mal-Definidos (Al37). 

A própria Deficiência Mental (A71) compareceu em segundo lu

gar como causa associada. Diversamente do que fora observado 

na forma de causa básica, em que este grupo, no atestado o

riginal havia sido mencionado apenas 1 vez (tabela 4l),a De• 
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Tabela 42 - Causas associadas de morte, segundo ordem de .. 
frequência decrescente até 109 lugar,atestados 

original e refeito, em pacientes cujos trans

tornos mentais incluiram-se no grupo Deficiên

cia Mental (Oligofrenias) (A71). 

ORlEM ATESTADO ORIGINAL ATESTADO REFEITO 

19 A137 Sintata.s e estado m5rbi-
dos mal-definidos (67) 

29 A65 Avitamirose e outras de-
ficiências nutricio-
nais (32) 

39 A92 OUtras pneunonias (22) 

49 1AB5 Doenças ·cerebrovascula-
res (21) 

59 2A84 OUtras fonnas de doen-
ças do ooração ( 15) 

69 A67 Ananias (11) 
A71 Deficiência mental(oli-

3A96 
cpfrenias) (11) 
Outras doenças do apare 
lbo respiratório (11) -

4A104 OUtras doenças do apa.re 
lbo digestivo (li) -

79 

89 

99 

109 A74 Epilepsia (8) 

I 

A65 Avitaminose e outras de
ficiências nutricionais(ll6) 

A71 Deficiência mental (oligofr~ 
nias (97) 

A67 Anemias (67) 

A137 Sint:onas e estados m5rbidos 
mal-definidos (54) 

A74 Epilepsia (51) 

A92 outras pneunonias (44) 

5A43 outras helmint!ases (42) 

6 A82 IX>enças hipertensi vas ( 34) 
7 A 79 OUtras doenças_ do sistana ne!_ 

voso e dos orgaos dos senti
dos (30) 

8A130 As danais aoomalias oongêni
tas(26) 

Nota: Entre parênteses, após designação do grup:>, número de vezes que a ca~ 
sa associada foi mencionada. 

1 No atestado refeito, em 149 lugar, mencionadas 19 vezes. 
2 No atestado refeito, em 129 lugar, mencionadas 23 vezes. 
3 No atestaêb refeito, em 189 lugar, mencionadas 9 vezes. 
4 No atestado refeito, em 139 lugar, mencionadas 20 vezes. 
5 No atestado original,em 199 lugar, mencionadas 2 vezes. 
6 No atestado original, em 119 lugar, mencionadas 7 vezes. 
7 No atestado original,em 169 lugar, mencionadas 3 vezes. 
8 No atestado original,em 249 lugar, mencionada: 1 vez 
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ficiência Mental, mencionada 11 vezes, situou-se, neste úl-

timo atestado, em 69 lugar como causa associada. Por outro 

lado, a tabela 43 mostra 20 casos em que a deficiência men-

tal, enquanto causa associada de morte, foi classificada no 

grupamento correspondente ao estado patológico associado ou 

a afecção orgânica subjacente. Somados estes casos aos 97 da 

tabela 42, o grupo Deficiência Mental (A71) se constituiria 

como principal causa associada de morte destes pacientes. 

11 

Seguiram-se, em ordem de frequência até 109 lugar, como cau-

sas associadas, os grupos Anemias (A67), Sintomas e Estados 

Mórbidos Mal-Definidos (Al37), Epilepsia (A74), Outras Pneu-

monias (A92), Outras Helmintíases (A43), Doenças Hipertensi

vas (A82), Outras Doenças do Sistema Nervoso e dos Orgãos dos 

Sentidos (A79) e As Demais Anomalias Congênitas (Al30). 

Deve-se comentar a menor importância, em relação aos dois 

grupos anteriores, como causa associada, das Doenças Hiper-

tensivas (A82) e Doenças Cerebrovasculares (A85), tal como 

já comentado em relação as causas básicas. 

Por outro lado, nota-se que adquiriram destaque como causa 

associada de morte de pacientes oligofrênicos os grupos Ou-

tras Doenças do Sistema Nervoso e dos Crgãos dos Sentidos 

(A79) e As Demais Anomalias Congênitas (Al30), os quais in-

cluem estados patológicos comumente presentes nestes pacien-

tes. 
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~abela 43 - Transtornos mentais do grupo Deficiência Mental 

(A71), mencionados como causas associadas e cor-

respondentes grupos em que as mesmas foram codi-

ficadas por disposições da Classificação Inter-

8a -nacional de Doenças - - Revisao. 

* A A66 A 79 A130 IDrAL 
TRANSTORNOS MENTAIS 

11 

311.0 Deficiência JIEJ1tal discreta subsequente a 
infecções e intoxicações 3 3 

311. 4 Deficiência JIEJ1tal discreta can doenças e 
estaoos patolÕgiros devidos a influência 
pré-natal (desronhecida) 2 2 

" 312. O Deficiência JIEJ1tal m:xierada subsequente a 
a infea;ões e intoxicações 2 2 

312.4 Deficiência mental moderada com doenças e 
estados patolÓgicos devidos a influência 
pré-natal (desconhecida) 3 3 

313.2 Deficiência mental severa oam transtornos 
Cb metal:x:>lisrro, do crescimento ou da nu-
trição 2 2 

313. 4 Deficiência mental severa coTr doenças e esta 
dos patológicos devidos a influênéia pré--
natal (desronhecida) 1 1 

11 

314.0 Deficiência mental grave subsequente a in-
fecções e intoxicações 1 1 

" 314.1 Deficiência mental grave subsequente a 
traumatism:> ou agentes físicos 

314.4 Deficiência mental grave can doen2as e es
tados patolÓgicos devioos a influencia pré 
-nataJ. (desconhecida) 

315.0 Deficiência mental de grau não especifica
do subseqüente a infecções e intoxicações 

315.3 Deficiência mental de grau não especifica
do can doença encefálica manifesta (pós-na 
tal) -

TOTAL 

1 

3 

1 

1 

2 8 10 

* Grupos de causas, Lista A da Classif~cação Internacional de ~..as 

Revisão 1965 (Anexo 1). 

1 

3 

1 

1 

20 
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Mortalidade de pacientes cujos transtornos mentais nao tive-

ram diagnóstico firmado. 

As tabelas 44 e 45 e o anexo 24 mostram as principais causas 

básicas e associadas verificadas em 27 pacientes cujos trans-

tornos mentais não tiveram oportunidade de receber diagnós-

tico especifico. Estes pacientes, na sua maioria. foram ad

mitidos no Hospital do Juqueri em más condições gerais, sen

do encaminhados de imediato para enfermarias de clinica mé-

dica, cirúrgica ou outra, a fim de receberem cuidados inten-

sivos. O exame psiquiátrico de entrada não foi suficiente pa-

ra ser feito um diagnóstico do transtorno mental. 

Causas Básicas. 

Em que pese o pequeno numero de óbitos, a tabela 44 mostra , 

de modo geral, grupos de causas básicas que refletiram as 
. 

condições insatisfatórias destes pacientes ao serem admiti-

dos no hospital, tais como Outras Penumonias (A92), Enterite 

e Outras Doenças Diarréicas (AS), Avitaminose e Outras Defi

ciências Nutricionais (A65), Tuberculose do Aparelho Respi

ratório (A6), Doenças Cerebrovasculares (A85) e demais gru

pos de causas. 

Causas Asseciadas. 

Citadas 9 vezes, as principais causas associadas de morte fo-

rarn a Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais (A65) , 

Doenças Hipertensivas (A82), Outras Doenças da Pele e do Te

cido Celular Subcutâneo (Al20) e Sintomas e Estados Mórbidos 

Mal-Definidos (Al37). Seguiram-se os grupos Anemias (A67) 

Outras Pneumonias (A92), Outras Doenças do Aparelho Respira-
• 

tório (A96), Outras Doenças do Aparelho Digestivo (Al04) e 
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" Tabel,?t 44 - Causas básicas de morte, segundo ordem de frequên-

O IDEM 

19 

29 

39 

49 

cia decrescente, atestados original e refeito,em 

pacientes cujos transtornos mentais nao tiveram 

diagnóstico firmado. 

'ATESTADO ORIGINAL 

A92 OUtras pneunonias ( 9) 

AS Enterite e outras doen 
ças diarréicas ( 6) 

A6 Tuberculose do apare
lho respiratório (3) 

A85 Doenças cerebrovascula 
res (3) 

ATESTADO REFEITO 

A92 OUtras pneumonias (7) 

AS Enterite e outras doenças 
diarréicas (4) · 

A65 Avitaminose e outras defi 
ciências nutri.cionais(4) 

A6 Tuberculose do aparelho 
respiratório (3) 

A85 Doenças cerebrovascula
res (3) 

59 A65 Avitaminose e outras de 

69 

79 

1 A70 

1 A74 

A82 

A83 

Al49 

ficiências nutricio-
nais (1) 

Neurose, transtornos da 
personalidade e outros 
transtornos nentais não 
-psiootioos (1) 

Epilepsia (1) 

Doenças hipertensivas(l) 

Doenças isquêmicas do 
ooração (1) 

Lesões das quais se ig
nora se foram acidental 
ou intencionalnente in
fligidas (1) 

2 Al37 Sintomas e estados m5rbi
dos ma.l-definidos (2) 

A82 Doenças hipertensivas(l) 

A83 Doenç-..as isquêmicas do co
ração (1) 

2 Al38 Acidentes de veículos a 
roc>tor (1) 

Al49 Lesões das quais se igno 
ra se foram acidental oo 
intencionalnente infligi 
das (1) -

Nota: Entre parênteses, após designação do grupo, número de vezes que a cau
sa básica foi selecionada. 

1 No atestado refeito não ooorreram casos. 
2 No atestado original não ooorreram casos. 
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Suicldio e Lesões Auto-Infligidas (Al47). Verificou-se que as 

causas associadas de morte tambêm espelharam as condições in

satisfatórias de admissão destes pacientes, especialmente os 

grupos Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais (A65), 

Outras Doenças da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (Al20) 

e Anemias (A67) (tabela 45). 
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Tabela 45 - Causas associadas de morte, segundo ordem de fre
qüência decrescente, atestados original e refeito, 

em pacientes cujos transtornos mentais não tive

ram diagnóstico firmado. 

ORDEM 

19 

ATESTADO ORIGINAL 

Al37 Sintomas e estados mórbi
dos mal-definidos ( 8) 

29 A65 Avitaminose e outras de 
ficiências nutricio .:.
nais ( 5) 

39 A82 Doenças hipertensivas(2) 

A92 Outras pneunonias (2) 

Al20 Outras doenças da pele 
e do tecido celular sub 
cutâneo (2) 

1 A84 Outras formas de doen
ças do ror ação ( 1) 

1 A93 Bronquite, enfisema e 
asma (1) 

A96 Outras doenças do apa
relho respiratório(!) 

Al04 Outras doenças do apa.
relho digestivo (1) 

ATESTADO REFEITO 

A65 Avitaroinose e outras defi 
ciências nutricionais (9) 

A82 Doenças hipertensivas(9) 

Al20 Outras doenças da pele e 
do tecido celular subcu
tâneo (9) 

Al37 Sintomas e estados mórbi 
dos mal-definidos (9) 

2 A67 Anemias (7) 

A92 Outras pneumonias (6) 

79 A96 OUtras doenças do aparelho 
respiratório (1) 

Al04 Outras doenças do aparelho 
digestivo (1) 

2Al47 SUicídio e lesões auto-in
flígidas (1) 

Nota: Entre parênteses aJ::Õs designação do grupo, núrrero de vezes que a cau-. 

sa associada foi Jrencionada. 

1 No atestado refeito não foram mencionadas. 

2 No atestado original não foram rrencionadas. 



V - CONCLUSÕES. 
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O numero médio de diagnósticos foi de 2,08 no atestado origi-

nal e de 4,11 no atestado refeito, o que denota a falta de 

mençao por parte dos médicos, no atestado de óbito original 

de estados patológicos existentes na ocasião da morte. 

O número médio de diagnósticos foi praticamente igual para am-

bos os sexos, quer no atestado de óbito original quer após 

consulta às informações adicionais e refeito o atestado. 

o número médio de diagnósticos variou segundo a especialidade 

médica quer nos atestados originais quer nos refeitos, a sa-

ber, em ordem decrescente, nos atestados originais,colocaram-

se, respeGtivamente, as especialidades psiquiatria, patologia, 

clínica e cirurgia e, nos atestados refeitos, as especialida-

des patologia, cirurgia,clínica e psiquiatria. 

A causa de Óbito selecionada no atestado refeito diferiu em 

43,13% dos casos da causa básica correspondente ao atestadoo

riginal preenchido pelos médicos que atestaram aqueles óbitos. 

Os transtornos mentais figuraram aproximadamente o mesmo núme 

ro de vezes como causa básica nas estatísticas de mortalidade 

resultantes da tabulação das causas codificadas nos atestados 

original e refeito, a saber~ respectivamente, 102 e 104 vezes. 

Os transtornos mentais ocorreram nas tabulações das causas as-

sociadas dos atestados originais em menor número de vezes que 

nas tabulações correspondentes aos atestados refeitos,respec-

tivamente, 64 e 269 vezes. 

As estatísticas de mortalidade dos doentes portadores de trans-

tornos mentais - quando estes últimos concorrem no processo 

da morte, quer como causa básica, quer como causa associada -

são passíveis de distorções devido a aplicação de disposições . . 

da Classificação Internacional de Doenças para seleção decau-
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sas de morte. 

A tabulação de todas as causas - básicas e associadas - men

cionadas nos atestados de Óbito permitiu evidenciar a impor-

tância, no processo da morte, de muitas causas menos fre-

" quentes como causa básica. 

A análise dos atestados refeitos permitiu algumas caracteri

zações importantes sobre a mortalidade da população estudada 

de doentes portadores de transtornos mentais, a saber: 

Os doentes cujo diagnóstico incluiu-se no grupo Psicose 

(A69) tiveram como principais causas básicas de morte 

1- Doenças Cerebrovasculares (A8S) (11,38%) 1 2- Ente

rite e Outras Doenças Diarréicas (AS) (10 1 21%) 1 3- Epi

lepsia (A74) (9,79%) 1 4- a própria Psicose (A69)(9 1 36%) 

e 5- Outras Pneumonias (A92) (7,02%); 

. 
Os doentes cujo diagnóstico incluiu-se no grupo Neurose, 

Transtornos da Personalidade e Outros TranstornosMentais 

Não-Psicóticos (A70) tiveram como principais causas bá-

sicas de morte: 1·- o próprio grupo Neurose, Transtornos 

da Personalidade·e Outros Transtornos Mentais Não-Psicó-

ticos (A70) (19,61%) 1 2- Cirrose Hepática(Al02) (17,84%), 

3 - Doenças Isquêmicas do Coração (A83) (8,93%) e Outras 

Pneumonias (A92) (8,93%) e S - Enterite e Outras Doenças 

Diarréicas (AS) (7,14%) e Tuberculose do Aparelho Respi-

ratório (A6) (7,14%); 

Os doentes cujo diagnóstico incluiu-se no grupoDeficiên-

cia Mental (A71) tiveram como principais causas básicas 

de morte: 1 - Enterite e Outras Doenças Diarréicas (AS) 

(14,39%), 2 - Epilepsia(A74) (10,90%) 1 3 - a prória Defi

ciência Mental(A71} (10 1 46%) 1 4- Outras Pneumonias (A92} 

(8 1 73%) e S- Tuberculose do Aparelho Respiratório (A6) (S,6S%) e 
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Doenças Isquêrnicas do Coração (A83) ( 5, 65%) ; 

Os doentes cujo diagnóstico incluiu-se no grupo Psicose 

(A69) tiveram corno principais causas associadas de morte: 

1 - Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais (A65) 

(14,81%), 2 - Doenças Hipertensivas (A82) (10,67%), 3 .:.. 

Doenças Cerebrovasculares (A85) (8,20%), 4 - Anernias(A67) 

(6, 79%) e 5 - Sintomas e Estados Mórbidos Hal -Definidos 

(Al37) (6,13%); 

Os doentes cujo diagnóstico incluiu-se no grupo Neurose, 

Transtornos da Personalidade e Outros Transtornos Mentais 

Não-Psicóticos(A70) tiveram corno principats causas asso

ciadas de morte: 1 - o próprio grupo Neurose, Transtornos da 

Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos 

(A70) (18, 68%), 2 - Avitaminose e Outras Deficiências Nu

tricionais (A65) (16,41%), 3- Doenças Hipertensivas(l\82) 

(8,49%) e 4- Anemias (A67) (5,65%), Epilepsia(A74)(5,65%), 

Doenças Cerebrovasculares (A85) (5,65%) e Outras Pneumo

nias (A92) (5,65%); 

Os doentes cujo diagnóstico incluiu-se no grupoDeficiên

Mental (A71) tiveram corno principais causas associadasde 

morte: 1- Avitaminose e Outras DeficiênciasNutricionais 

(A65) (14,91%), 2 - a própria Deficiência i't1ental (A71) 

(12,50%), 3 - Anemias (A67) (8,63%), 4 - Sintomas e Es

tados Mórbidos Mal-Definidos (Al37) (6,96%) e 5- Epilep

sia (A74) (6,57%); 

Naqueles pacientes cuja causa básica de morte foi codi

ficada em categoria do grupo Psicose (A69), as princi

pais causas associadas foram: 1 - Avitaminose e Outras 

Deficiências Nutricionais (A-65) (89,23%), 2 -Out.rasPneu-
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rnonias (A92) (36,92%), 3 - Anemias (A67) (30, 77%)e 4 - Ou-

tras Doenças da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (Al20) 

(26,15%) e As Demais Causas Acidentais (Al46) (26,15%) ~ 

Naqueles pacientes cuja causa básica de morte foi codifica-

da em categoria do grupo Neurose, Transtornos da Personal~ 

dade e Outros Transtornos Mentais Não-Psicóticos, as prin-

cipais causas associadas foram: 1 - Avitaminose e Outras 

Deficiências Nutricionais (A65) ( 113,33%), 2 - o próprio 

grupo Neurose, Transtornos da Personalidade e Outros Trans-

tornos Mentais Não-Psicóticos (A 70) ( 40,00%) e Outras Pneu-

rnonias (A92) (40,00%), 4 -Anemias (A67) (33,33%)e 5 -Ou-

tras Doenças do Aparelho Digestivo (Al04) ( 26,6 7%) : 

Naqueles pacientes cuja causa básica de morte foi codifica-

da em categoria do grupo Deficiência Mental (A71), as prin-

cipais causas associadas foram: 1- Avitaminose e Outrasce-

ficiências Nutricionais (A65) ( 91, 6 7%) , 2 - Outras Pneurno-

nias (A92) (33~33%) e As Demais Causas Acidentais (Al46) 

(33 1 33%), 4- Anemias (A67) (29,17%) e 5- Outras Doenças da 

Pele e do Tecido Celular Subcutâneo (Al20) (25,00%) ~ 

Aqueles doentes mentais cuja causa básica foi Epilepsia(A74) 
11 

tiveram como causas asso~iadas mais frequentes: 1 - Doenças 

Cerebrovasculares (A85) (64,21%), 2 -Avitaminose e Outras 

Deficiências Nutricionais (A65) (22,11%), 3 - Deficiência 

Mental (A71) (21,05%) 1 4 -Outras Pneumonias (A92) (18,95%) 

e 5- a própria Epilepsia (A74) (15 1 79%). 

Aqueles doentes mentais cuja causa básica de morte foi Cir-

rose Hepática (Al02) tiveram corno causas associadas mais 
11 

frequentes: 1 - Neurose, Transtornos da Personalidade e Ou-

tros Transtornos Mentais Não-Psicóticos (A 70) ( 68 1 42%) , 2 -
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Avitaminose e Outras Deficiências Nutricionais ~65) (52,63%), 

3 - Outras Doenças do Aparelho Digestivo (Al04) (36,84%) e 

4 -Anemias (A67) (31,58%) e Doenças Hipertensivas (A82) 

(15,79%). 
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LISTA A 

LISTA OE 150 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULAÇÕES DE MORBIDADE 
E DE MORTALIDADE 

A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
À 5 
A 6 

À 7 

A 8 

À 9 

A 10 

A 11 
A 12 
A 13 
A 14 

A 15 
A 16 

A, 17 

A 18 

A 19 

A 20 

A 21 

• 22 
A 23 
A 24 
A 25 
A 26 
A 27 

• 28 

• 29 

À 30 
A 31 
A 32 
A 33 
A 34 
A 3S 
A 36 

A37 

À 38 
A 39 
A 40 
A 41 
A 42 

GJ-upoa d~ causas 

CÓlera 
Febre tifÕide 
Febre paratifÕide e outras •almoneloses 
Di•enteria bacilar e amebÍa&e 

·Enterite e outras doença• diarréicas 

Tuberculose do aparo~ lho respiratório 

Tuberculose da$ meninses e do sistema 
nervoso central 

Tuberculose dos intestinos, do peri tô-

nio e dos gânglios mesentéricos 

Tuberculose dos ossos e das articu-
lações 

Outras tuberculoses. incluindo efeitos 

tardios 
Peste 
Carbúnculo 

Brucelose 

Lepra 

Difteria 

Coqueluche 

Angina estreptocõcica e escarlatina 

Erisipela 

InfecçÕes meningocõcicas 

Tétano 

Outras doenças hacterianas 

Poliomielite aguda 

Efeitos tardios da poliomielite 
VarÍola 
Sarampo 
Febre amàrela 
Encefalites per v{rus 
Hepatite infecciosa 

Outras viroses 

Tifo e outras rickettsioses 
Kaliiria 
Tripanossomíase 
Febre recorrente 
SÍfilis congênita 

aguda 

SÍfil[s precoce sintomiitica 

Sífilif do sistema nervoso central 

Ou t r a • e í fi 1 i e 

InfecçÕes gonocõcicas 

Esquietossomíase 
Hidatidose 
Filar{ asa 
Ancilostomiase 

NÚ11Hil'08 da 
Lista DataZ.hada 

000 
001 

002.003 
004,006 
008,009 

010-012 

013 

014 

015 

1}16-019 
020 
022 
023 

030 
032 
033 

034 

03S 

036 

037 

I 
005,007 

021 
024-027 

031,038 
039 

040-043 
044 
050 
055 
060 

Oti2-065 
070 

{ 
045,046 
051-054 
056,057 

061 
066-068 
071-079 

080-083 
084 

086,087 
088 
090 
091 
094 

{ 092.093 
095-097 

098 
120 
122 
125 
126 



Grupo• a~ oaueaa 

A 43 Outras helmintiaaes 

A 44 TÔdas as demais doenças classificadas 
como infecciosas e parasitárias 

A 45 

A 46 
A 47 
A 48 

A 49 

A 50 
A 51 

A 52 
A 53 
A 51, 
A 55 
A 56 
A 57 

A 58 

A 59 

À 60 

À 61 

A 62 
A 63 
A 64 
A 65 

A 66 

A 67 
A 68 

A 69 

Tumor maligno da cav~dade bucal e da 
faringe 

Tumor maligno do esÔfago 
Tumor maligno do estômago 
Tumor maligno do intestino, exceto do 

reto 
Tumor maligno do reto e da porção reto

aigmÓide 
Tumor maligno da laringe 
T~mor maligno da traquéia, dos brÔnquios 

e do pulmão 
Tumor maligno dos ossos 
Tumor maligno da pele 
Tumor maligno da mama 
Tumor maligno do colo do útero 
Outros tumores malignos do útero 
Tumor maligno da prÓstata 

Tumor mali,no de ou~ras localizaçÕes e 
de local1zaçoes nao especificadas 

Leucemia 

Outroa tumores do tecido linfático 
e dos orgaos hematopoéticoa 

Tumores benignos e tumores de natu-
reza" não especificada 

Bócio nao tóxico 
Tireotoxicose com ou sem bÓcio 
Diabetes mellitus 
Avitaminose e outras deficiências 

nutricionais 

Outras doenças das glândulas endó
crinas e metabolismo 

Anemias 

Outras doenças do sangue e dos orgaos 
hematopoéticos 

Psicose 
A 70 Neurose, transtornos da personalidade 

e outros transtornos mentais não 

A 71 
A 72 
A 73 
A 74 
A 75 
A 76 
A 77 
A 78 

A 79 

A 80 
A 81 
A 82 
A 83 
A 84 
A 85 

psicóticos 
Deficiência mental 
Meningite 
Esclerose mÚltipla 
Epilepsia 
Doenças inflamatórias do Ôlho 
Catarata 
Glaucoma 
Otite média e mastoidite 

Outràs doenças do sistem' nervoso e dos 
Órgãos dos sentidos 

Febre reumática ativa 
Doenças reumáticas crônicas do coraçao 
Doenças hipertensivas 
Doenças isquêmicas do coraçao 
Outras formas de doenças do coraçao 
Doenças cerebrovasculares 

A-3 

Número• da 
Liata Detalhada 

{ 

121,123 
124 

127-129 

{ 
085,089 

099 
100-117 
130-136 

140-149 
150 
151 

152,153 

154 
161 

162 
170 

172,173 
174 
180 

181,182 
185 

{ 

155-160 
163,171 
183,184 
186-199 

204-207 

{ 
200-203 
208,209 

210-239 
240,241 

242 
250 

260-269 

{ 

243-246 
251-258 
270-279 

280-285 

286-289 
290-299 

300-309 
310-315 

320 
340 
345 

360-369 
374 
375 

381-383 

{ 

321-333 
341-344 
346-358 
370-373 
376-380 
384-389 

390-392 
393-398 
400-404 
410-414 
420-429 
430-438 



A 86 

A 87· 
A 88 
A 89 
A 90 
A 91 
A 92 

A 93 
A 94 

A 95 

A 96 

A 97 

A 98 
A 99 
AlO O 

AtOl 

Al02 
Al03 

Al04 

Al05 
Al06 
Al07 
Al08 
Al09 
AllO 

Alll 

All2 

All3 

Grupos de causas 
Doenças das artérias, das arter{qlas e 

dos vasos capilares 
Tromboses venosas e embolias 
Outras doenças do aparelho circulatório 
InfecçÕes respiratórias agudas 

Gripe 

Pneumonia a vírus 

Outras pneumonias 

Bronquite, ~nfisema e asma 
Hipertrofia das amÍdalas e vegetações 

adenóides 
Empiema e abscesso do pulmão 

Outras doenças do aparelho respiratório 

Doenças dos dentes e de suas estrutural 
de sustentaça.o 

Olcera péptica 
Gastrite e duodenite 
Apendicite 

Obstrução intestinal e hérnia 

Cirrose hepática 
corelitiase e colecistite 

Outras doenças do aparelho digestivo 

Nefrite aguda 
Outras nefrites e nefroses 
InfecçÕes do rim 
Cálculos do aparelho urinário 
Hiperplasia da próstata 
Doenças da mama 

Outras doenças do aparelho geniturinário 

Toxemias da gravidez e do puerpêrio 

Hemorragias da gravidez e do parto 

Al14 AbÔrto provocado por ra:Ões ~dmitidas 
legalmente 

A115 Outros aborto~ ou nio especificados 

All6 

All7 

All8 
All9 

A120 

Infecçã~ do parto e do puerpério 

Outras complicaçÕes da gravidez, 
do parto e do puerpêrio 

Parto sem mençao de complicações 
lnfecçÕe~ da pele e do tecido celular 

subcutaneo 
Outras doenças_da pele e do tecido ce

lular subcutaneo 

Al21 Artrite e espondilite 
Al22 Reumatismos não articulares e nao es

pecificados 
Al23 Osteomielite e periostite 

Al24 Aocilose e deformidades osteomusculares 
adquiridas 

Al25 Outras doenças do sistema osteomuscular 
e do tecido conjuntivo 

Al26 
Al27 
Al28 

!apinha bÍfida 
Anomalias congênitas do coração 
Outras anomalias congênitas do aparelho 

circulatório . 

Números da 
L-lata Detalhada 

440-448 
450-451 
454-458 
460-466 
470-1.74 

480 

481-486 

490-493 

500 
510.513 

( 501-508 

t 511,512 
514-519 

520-525 
531-533 

535 
540-543 

{ 
550-553 

560 

571 
574,575 r 526-530 

t 
::i!~:: 
572,573 
576,577 

580 
581-584 

590 
592,594 

600 
610,611 

{ 

591,593 
595-599 
601-607 
612-629 

636-639 

{ 
632 

651-653 

640,641 
642-645 

{ 670,671 
673 

{ 630,6ll 633-635 
654-662 

672 
674-678 

f 
L 

{ 

650 

680-686 

690-709 

710-715 

716-718 
720 

727 
735-738 

721-726 
728-734 

741 
746 

Al29 Fissura da abÓbada .palatina e lábio leporino 
747 
749 

BIBLIOTECA 
fACULDADE DE SAÚOE PÚBLICA 

lJMIVU\$1DADt DE sAO PAULO 
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Grupos do oausas 
fiÚmeroe da 

Lista DBtaZhada 

AlJO 

Alll 

All2 
AlJJ 
Al34 

Al35 

Al36 

Al37 

AE138 

AE139 

AE140 
AE141 
AE142 
AE14J 
AE144 

As demais anomalias congênitas 

LesÕes ao nascer e partos distócicos 

AfecçÕes da placenta e do cord3o umbelical 
Doença hemolÍtica do recém-nascido 
AfecçÕes anóxicas e hipóxicas não classi-

ficadas em outra parte 

Outras causas de morbidade e de morta
lidade perinatais 

Senilidade sem mençao de psicose 

Sintomas e estados mÓrbidos mal defini~as 

CAUSA EXTERNA PA LESÃO 

Acidentes de veículos a motor 

Outros acidentes de transporte 

Envenenamentos acidentais 
Quedas acidentais 
Acidentes causados pelo fogo 
Afogamento e submersão acidentais 
Acidente causado por arma de fogo 

AE145 Acidentes de caráter principalmente in
dustrial 

AE146 

AE147 
AE148 

AE149 

AE150 

As demais causas acidentais 

Suicídro e lesÕes auto-infligidas 
Homicídio e lesões provocadas intencional 

m1ente por outras pessoas; intervenção -egal 

LesÕes das quais se ignora se foram 
acidental ou intencionalmente in
fligidas 

LesÕes resultantes de operaçÕes de 
guerra 

NATUREZA DA LESÃO 

AN138 Fraturas do crânio 
AN139 
AN140 
AN141 
AN142 

AN14J 

AN144 

AN145 
AN146 

AN147 

Fraturas da coluna vertebral e do tronco 
Fraturas dos membros 
LuxaçÕes sem fratura 
Entorses e distensÕes das articulações 

e dos músculos adjacentes 
Traumatismos intracranianos (exceto a 

fratura do crânio) 
Traumatismos internos do tórax, do ab

doUle e da bacia 
LaceraçÕes e ferimentos 
LesÕes superficfais, contusÕes e esmaga

mentos seDI alteração da superfície 
cutânea 

Efeitos de corpo~· estranhos que penetraDI 
por um orifício natural 

Queimaduras 

[ 740 
742-745 

748 
... 750-759 

{ 764-768 
772 

770,771 
774,775 

776 

{ 761\-763 
76CJ,77J 
777-779 

794 

{ 780-793 
79.). 796 

E81Q-I:82J 

{
E800-E807 
E8:!5-E845 

E850-E877 
E880-E887 
E890-E8')Q 

E9l0 
E922 

{
E9l6-E921 
E92J-E928 

{

E'100-E909 
E9ll-E91) 
E929-E949 

E950-E959 

E'l60-E978 

E980-E989 

!990-E999 

N800-N804 
N805-N809 
N810-N829 
N8JO-N839 

N840-N848 

N850-N854 

N860-N869 
N870-N907 

N910-N929 

N930-N939 

N940-N949 
N960-N989 

AN148 
AN149 
AN150 

Efeitos adversos de substâncias q~Ímicas 
Os demais efeitos de causas externas e 

oa não especificados { 
N950-N959 
N990-N999 



INVESTIGAÇÃO .sOBRE MORTALIDADE EM DOEUTES MENTAIS 
Código 

il'úmero de ordem -----
Nome 

------------------------------------Reg:;.stro Geral 

Sexo------
Idade ao morrer (atestado de óbito) -----
Idade na primeira internação 
Idade na última internação 
Di!erença (êrro sôbre idade real ao correr)----
Côr ------
Profissão -------------------------Ea tado c i vil --------Nácionalidade --------------
Naturalidade 
Data do óbito: hs horas 

de___/___/_ 

Atestado médico da causa de morte (original) Duração 

I a) -------------

b) -----------------------------
c) --------------------~ 
Causas contributórias 

II: 

Ex~e complementar que confirmou o diagnóstico: 

Operação ------------------------------------
Nacr6paia -------------------------------

Mádico ates~ante do óbito: 

Especialidade ------------------------------

ObservnÇôea: 

(continua) 

A-6 
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(contiauaç~o) 

Resumo da história cl!nioa (anamnese, exames clínicos, exames la
boratoriais, Raio X, biópsia, operações, dadoe de autópsia, eto.) 

Atestado ~édico da causa de morte (refeito) 
I a) 

b) 

c) 

II 

Transtornos mentais presentes: 

ObeerTaçõee: 

Duração Código 
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* Anexo 3 - Atestados de óbitos originais , segundo especia-

lidades dos médicos atestantes e número de ates-

tados por médico. 

~IA z.fDICO N9 DE A- ESPEC~ z.fDICO N9 DE A ESPECIA z.fDICO N9 DE A 
L IDADE ** 'lESTAOOS L IDADE ** TEsrAOOS L IDADE ** TEsrAOOS 

1 15 TISIG- 31 4 70 1 
~ I.DGIA 

~ 
2 113 

3 68 NEUOO- 35 58 71 1 
I.DGIA 36 10 72 11 

4 6 

5 51 40 1 73 1 

I 41 7 74 2 
10 180 42 35 75 2 
11 124 ·~ 43 2 76 1 
12 13 ~ 44 3 77 5 
13 3 (.) 45 2 78 8 
14 13 46 2 79 2 
15 14 80 1 

47 3 ~ 
16 13 j;.j 

I 48 8 
p::; 81 2 

17 4 E-i 
.ex: 82 2 

~ ~ 49 5 H 

18 1 ::> 

~~~ 
o 83 1 

19 11 50 1 H 

~ 
tJl 84 31 51 7 ~ 

~ 
20 1 85 1 

o 21 12 o (.!) 52 4 
86 2 

22 4 53 13 
87 2 

23 2 54 4 

~~~6 
88 3 

24 14 55 5 89 1 
25 1 

!~~ 
56 4 90 1 

26 4 57 4 91 8 

CARDIO ~ 60 2 92 1 

I.DGIA 27 13 ~ 61 2 93 2 
GERIA-

~ 62 2 94 8 
TRIA 28 5 

TISIG- ANES- 63 2 
I.DGIA 30 14 TESIA 

* Excluidos 11 óbitos encaminhados ao Instituto Médico-Legal. 

** Médicos identificados pelo número de código que receberam 

no presente trabalho. 
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Anexo 4 Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

A2 

A3 

A4 

AS 
A6 

A7 

AS 

A9 

AlO 

Al4 

Al8 

A21 
. A28 

A29 

A32 

AJ6 
A37 

A39 

A42 

A43 

A44 

A47 

A48 

ASO 
A 54 

A 56 

A 58 

A60 

A6l 

A62 

A64 

A65 

A66 

A67 

A68 

A69 

A70 

1171 

A72 

A74 

A7'> 

A76 

AH 

tais inclu!ram-se no grupo Psicose (A69),atestados 

original e refeito. 

ATES'r/\DOS 

CAUSAS LISTA A --------- CAUSAS - . ----
Febre tifóide 

Febre paratifÕidc e outras salmoneloscs 

D!senteria bacilar e ameblase 

Enterite e outras doenças diarréicas 

Tuberculose do aparelho respiratório 
Tuberculose das ntenin<JcS e do sistema nervo
so central 
Tuberculose dos intestinos, do peritônio 
dos gânglios mescntéricos 

e 

Tuberculose dos ossos e das articulaçõ~s 

Outras tuberculoses, incluindo efeito:> tardios 

Hanfeniase 

Erisipela 

Outras doenças bacterianas 
Hepatite infecciosa 

Outras viroses 

Tripanossom!ase 

S1fi1is do sistema nervoso central 
Outras s!f i lia 

EsqulstoRsomJasP 

Ancilos toml'.aae 

Outras helmintlases 
Todas as demais doenças classificadas como 
infecciosas e parasitárias 
Tumor maligno do estômago 
Tumor maligno do intestino, exceto do reto 

Tumor maligno da laringe 

Tumor maligno da mama 

Outros tumores malignos do útero 

Tumor maligno de outras localizações e de 1~ 
cal1zaç5es não especificadas 

Outros tumores do tecido linfático c dos ór
gãos hematopoéticos 
Tumores benignos e tumores de natureza 
especificada 

Bócio não-tóxico 

Diabetes mcllitu~ 

não 

Avitaminose e outras dcflclêncii.is nutrlc1ona1~ 

Outras doenças das glândulas endócrinas e do 
metaboUs1110 
Anemias 

Outras doenças do sangue o dos Órgãos hcma
topol:ticos 

Pslco!le 
Ncuroc;e, trarl!::lt<..~rnrlH drJ pcr~on3licJ,,rtt: e ou -
tros transtornos JU<~ntais nãu-pu.icê'Jticc;u 

Dcf1ci~ncia mental (ollqofrcnias) 
Honingit.e 

l::pi kp'lla 

J)O<ollÇilS lnfl.un,llÓrl.l:l d'> olho 

úutr~IU dOOHÇd::ã .Jn tdat.ef!,.~ Uf~f"Vf)!;O (: J•,~J i"Jr -
~J,·t..ni t.h ... t, lit-Hlldo~• 

ORIGINAI. 

BA:HCAS 
N9 ~ 

2 O,H 

9 1,32 

80 u. 70 

26 3,80 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

6 

2 

1 

10 

1 

J 

13 

28 

1 

3 

70 

5 

3 

7) 

J 

0,58 

0,15 

0,1S 

0,15 

0,58 

0,15 
0,88 

o ,29 

0,15 

1,46 

o ,15 

0,44 

1,90 

4,09 

0,15 

0,44 

0,15 

10,23 

\J 
0,73 

0,44 

lO,G7 

U,44 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

15 

126 

2 

14 

31 

5 

1 

21 

0,13 

0,67 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 

0,27 

0,13 

2,01 

16,91 

0,:!7 

1,88 

4,16 

0,67 

O,ll 

0,13 

2,b2 

o,n 

REFEITO 

8ASICAS 
N9 \ 

4 0,58 

9 1,32 

70 10,21 

31 4,53 

1 

4 

2 

2 

9 

1 

4 

1 

5 

J 

1 

1 

14 

1 

14 

14 

3 

64 

4 

3 

67 

lO 

0,15 

0,58 

0,29 

0,29 

1,32 

0,15 

0,15 

0,15 

0,58 

0,15 

0,73 

0,44 

0,15 

0,15 

2,05 

0,15 

0,44 

2,05 

2,05 

0,44 

9. 36 

0,44 

'J. 79 

I, 41, 

ASSOCIADAS 

N9 ' 

1 

1 
9 

34 

8 

1 

2 

11 

1 

2 

6 

1 

1 
3 

15 

4 

1 

5 

64 

2 

1 

4 

3 

9 

32 

312 

24 

143 

102 

14 

u 
. 2 

75 

1 

2 

48 

o,os 
0,05 

0,43 

1,62 
0,38 

0,05 

0,10 

0,52 

0,05 

0,10 

0,29 

0,05 

0,05 

0,14 

O, 7l 

0 .• 19 

0,05 

0,24 

J,04 

0,10 

0,05 

o ,19 

0,14 

0,43 

1,52 
14,81 

1.14 
6, 79 

4 ,e:. 

0,67 

0,57 

0,10 

J,Sb 

0,0~ 

0,10 

2,26 



CAUSAS LIS'rA 

Doenças reumáticas crônicas do cor~ção 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras formas de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculares 

A81 

A82 

A83 

A84 

A85 

A86 Doenças das art~rlas, das arterlolas ~ dos 
va;oos capilares 

A87 

A88 

A89 

A90 

A92 

A93 

A95 

A96 

A98 

A99 

Tromboses venosas e embolia& 

~1tras doenças do aparelho circulatório 

Infecções respiratórias agudas 

Gripe 

Outras pneumonias 

Bronquite, efisema e asma 

Empiema e abscesso do pulmão 

Outras doenças do aparelho respiratório 

(Jlcera pépúca 

Gastrite e duodenite 

AlOO Apendicite 

AlOJ Obstruçdo intestinal e hérnia 

AIUJ Cirrose hepit~ca 
Al03 Co1elitiase e coleci~tite 

Al04 Outras doenças do aparelho digestivo 

Al06 Outras nefrltes e nefroses 

Al07 Infecções do rim 

A109 Hiperplasia da próstata 

Al10 Doenças da mama 

All1 Outras doeuças do àparelho geniturinário 

All2 Toxemias da gravidez e do puerpério 

A113 Hemorrag1as da gravidez e do parto 

All9 Infecções da pele e do tecido celular sub
cutâneo 

A120 Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 

Al21 Artrite e espondi11te 

Al22 Reumatismos r.ão-articulares e n:io es!Jecifi
cados 

Al23 Osteomielit., e periustite 

A124 Anci1ose e deformidades ostcomusculares ad
quiridas 

A125 Outras doenças do bi&tema osteomu,;cu1ar 
do tecido conjuntivo 

Al30 Ao; demãiS anomalias con<Jêr.itas 

Al.36 Senilidade. sem :ncnçJ•o d<J psicose 

A137 Sintomas e e!; tados n.Ürbidos mal- defInidos 

Al39 Outro5 <~cicknles de tran:>!JOrte 

Al40 [ravcr.t:r,.:.tn~enton acJ d··nt._d s 

AJ4l Quoda~ acidentais 

l\14~ /\a c.J<".:llldlU Co.IUSd.S i:.(..~tdt!nla~.9 

e 

Al48 Hvr:.ic::ldi.o c ]t·~ .• rJP!.7 r,n.voc ld•&H tntvn~...~iono~lu.•:ntt:-
f.k. .. r Vl.ltd~" JH•s.:;\JuS; 1111 ':rvt.rH,<lc• lcq~ll 

Al4~) t.•·:-i;;,.~ d·1S qu.,lr; ~.,. iq!l'lf:l !,e f(Jr:ur ,~~,;l,k'Jit.tf 
ou ird' r.c1ort tiJ:,.·r.t(! 1nt! l'Jid.t~í 

T O 'I' r, f, 

O R 1 G 1 N A I. 

BASICAS 

4 

28 

47 

29 

44 

5 

2 

\ 

0,58 

4,09 

6,87 

4,24 

6,43 

0,73 

0,29 

0,15 

112 16,38 

3 0,44 

5 o. 73 

2 O, 29 

3 o ,44 

2 o. 29 

2 

1 

ti 

7 

1 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

5 

4 

0,29 

0,15 

1,!7 

O,lS 

1,02 

o ,15 

0,58 

0,29 

o,:..s 

0,15 

o,sa 

0,58 

o. 7:> 

o' o:-, t~ 

ASSOCIADAS 

N9 ' 
1 0,13 

53 7,10 

11 1,47 

36 4. 83 

109 14,63 

21 

6 

40 

1 

3 

28 

1 

14 

7 

33 

1 

1 

.-

2,82 

o ,ao 

5,36 

0,13 

o. 40 

3,75 

o ,ll 

1,88 

0,9<1 

4,42 

0,13 

0,13 

3 o. 40 

142 19,05 

2 o. 27 

1 o ,13 

1.11. j()li,OIJ 

• 

A-10 

Rl>t'El'l'O 

BASICAS 

N9 ' 
3 0,44 

46 6,73 

37 5,41 

15 2,19 

78 11,38 

J 

1 

1 

1 

48 

11 

5 

4 

3 

1 

2 

2 

7 

1 

7 

2 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

3 

1 

18 

7 

2 

0,44 

0,15 

o ,15 

0,15 

1,02 

1, 61 

0,73 

0,58 

0,44 

0,15 

o. 29 

0,29 

1,0..! 

0,15 

1,02 

0,29 

0,73 

0,29 

0,29 

0,15 

0,15 

0,1~ 

o ,15 

0,15 

1,90 

0,44 

o ,15 

2,6) 

1,02 

o. 29 

o' 1 ~ 

ASSOCIADAS 

NY 

3 o. 14 

225 10,67 

16 o. 76 

90 4,28 

173 8,20 

101 

5 

9 

1 

1 

105 

12 

4 

42 

2 

3 

8 

7 

5 

23 

1 

3 

5 

1 

12 

1 

1 

102 

3 

3 

1 

3 

129 

14 

32 

4,80 

0,24 

0,43 

0,05 

0,05 

4,99 

0,57 

0,19 

2,00 

o ,10 

0,14 

0,38 

0,33 

0,24 

1,09 

0,05 

0,14 

o. 24 

0,05 

0,57 

0,05 

o.o~ 

4,85 

0,14 

0,14 

0,05 

0,14 

o,o:, 
--------------· 
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Anexo 5 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais incluirarn-se na categoria Demência Senil e P:ré-

Senil (290), atestados original e refeito. 

AS 

A6 
AlO 

CAUSAS LISTA~ 
Diaenteria bacilar e arncbiase 

Enterite e outras doenças diarréicas 

Tuberculosa do aparelho respiratório 

CAUSAS 

Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar
dios 

A21 Outras doenças bacterianas 

A37 Outras sifilis 

A43 Outras helmint{ases 

A64 

A65 

A67 
A69 

A79 

A82 

A83 

A84 

A85 
A86 

A92 

Alll 
A120 

Al23 

A137 

Al41 

Diabetes mellitus 

Avitaminose e outras deficiências nutricio
nais 

Anemias 

Psicose 

Outras doer.ças do sistema nervoso e dos ór
gãos dcs sentidos 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras fot~as de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculdres 

Doenças das artérias, dds arterlolas e dos 
vasos capilares 

Outras pneumonias 

Outras doenças do aparelho geniturinário 

Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 

Osteomielite e periostite 

Sintomas e estados mct·bidos mal-definidos 

Quedas acidentais 

T O T A L 

BASICAS 

N9 l 

3 15,00 

1 5,00 

1 5,00 

4 20,00 

5 25,00 

1 

1 

3 

1 

5,00 

5,00 

15,00 

5 ,o o 

20 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 l 

1 4,35 

7 30 '43 

l 4,35 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

5 

4 '35 

4. 35 

4,35 

17' 39 

4,35 

4,35 

2l,H 

23 100,00 

BASICAS 

N9 l 

2 10,00 

1 5,00 

1 5,00 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

4 

1 

2 

2 

3 

1,20 

4,82 

1,20 

2,41 

2,41 

3,61 

o 2 2,41 

1 5,00 19 22,92 

8 9,64 

8 40,00 9 10,85 

2 10,00 

1 5,00 

4 20,00 

20 100,00 

3 

9 

3 

5 

4 

1 

3 

1 

3 

3,61 

10,85 

3,61 

6,02 

4' 82 

1,20 

3,61 

1,20 

3,61 

83 100,00 
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Anexo 6 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men~ 

tais incluiram-se na categoria Psicose Alcoólica 

(291), atestados original e refeito. 

------- ATESTADOS O R IGINAL R E F E I T O 

----··- BASICAS ASSOCIADAS DASICAS ASSOCIADAS 
CAUSAS LISTA A ~S N9 ' N9 • N9 ' N9 ' ·-

AS Enterite ~ outras doenças diarréicas 4 12,89 3 9,68 2 1,·n 
i\6 Tuberculose do aparelho respiratório l 0,88 

AlO Outras tuberculoses, inclui~do efeitos tar-
di os 1 0,&8 

Al8 Erisipela 1 0,88 

A43 Outras helmintíases 1 0,88 

A47 Tumor maligno do estomago 1 3,23 

AS8 ~umor maligno de outras localizações e de 
localizações não especificadas 1 3,23 

A64 Diabetes mellitus 1 2,86 2 1, 71 

A65 Avitaminose e outras deficiências nutricio-
nais 2 6,45 6 17,13 1 3,23 19 16,84 

A66 Outras d_oenças das glândulas endócrinas e 
do metabolismo 1 0,88 

A67 Anemias 1 2,86 7 6,19 

A69 Psicose l 3,23 2 5,71 11 35,45 li 9,75 

A70 Neurose, transtornos da personalidade e ou-
tros transtornos mentais não-psicóticos 3 9,68 4 11.43 3 9,68 9 1,9i 

A74 Epilepliia 6 5, 31 

A79 O~tras doenças do sistema nervoso e dos ór-
gaos dos sentidos 1 2,86 

A82 Doenças hipertensivas 1 3,23 4 11,43 2 6,45 5 4,42 

A83 Doenças isquêmicas do coração 2 6,4S 1 2,86 2 6,45 

A84 Outras formas de doenças do coração 1 3,23 2 5, 71 1 3,23 3 2,65 

A85 Doenças cerebrovasculares . 2 6,45 2 5, 71 2 6,45 2 1,17 
A86 Doenças das artérias, das arterlolas e dos 

vasos capilares 1 3,23 1 3,23 5 4,4 2 

A88 Outras doenças do aparelho circulatório 1 0,88 

A92 Outras pneumonias 10 32,24 4 11,43 14 12,41 

A93 Bronquite, enfisema e asma 1 3,23 

A95 Empiema e abscesso do pulmão 1 2,86 1 3,23 

A96 Outras doenças do apar~lho respiratório 1 0,88 

A98 01cera péptica 1 2,86 1 0,88 

A99 Gastrite e duodenite 1 3,23 

AlOl Obstrução intestinal e hérnia l 3,23 1 3,23 1 0,88 

Al02 Cirrose hepática 1 3,23 1 3,23 1 O, 88 

Al04 Outr.as doenças do aparelho diyes ti vo 1 0,88 

Al20 Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutânoo 9 7,97 

Al37 Sintomas e estados morbidos mal-definidos 5 14,29 7 6,19 

Al4l Quedas acidentais l 0,86 

T O T A L 31 100,00 35 100,00 31 100,00 lll 100,00 
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Anexo 7 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men~ 

tais inclulram-se na categoria Psicoses Associadas 

Com Infecção Intracraniana (292), atestados origi-

AS 
A6 
A7 

A8 

A36 

A37 

nal e refeito. 

ATI::STAllOS 

CAUSAS LISTA 

Enterite e outras doenças diarréicas 

Tuberculose do aparelho respiratório 

Tuberculose das meninqes e do sistema ner
voso central 

Tuberculose dos intestinos, do peritónio e 
dos gÂnglios mesentéricos 

Slfilis do sistema nervoso central 

Outras slfilis 

A43 Outras helmintlases 

A58 Tt:mor maligno de outras localizações e d<> 
localizações não-especificadas 

A62 

A64 

A65 

A67 

A69 

A70 

J\14 

A75 

A76 

1.19 

A82 

A83 

A84 

A85 

A86 

A92 

A96 

J\98 

Al02 

Al03 

Al04 

Al07 

Al09 

Alll 

Al20 

sócio não-tóxico 

Diabetes mellitus 

Avitaminose e outras deficiências nutricio 
nais 

Anemias 

Psicose 

Neurose, transtornos da personalidade e ou 
tros trantornos mentais não-psicóticos 

Epilepsia 

Doenças inflamatórias do olho 

Catarata 

Outras doenças do sistema nervoso c dos õr 
gãos dos sentidos 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras formas de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculares 

Doenças das artérias, das arteríolas e dos 
vasos capilares 

Outras pneumonias 

Outras doenças do aparelho respiratório 

CJlcera péptica 

Cirrose hepática 

Colelitiase e colecistite 

Outras doenças do aparelho digestivo 

Infecções do rim 

Hiperplasia da próstata 

Outras doenças do aparelho geniturinário 

Outr~H doenças Ja pele e do Lecido celular 
subcutâneo 

Al21 Artrite e espondilite 

Al36 Senilidade sem menção de psicose 

All7 Sintomas c estados .mórbid:>s mal-definidos 

A141 Quedas acidentais 

TOTAL 

ORIGINAL 

BÁSICAS 

N9 ' 
3 10,34 

1 3,45 

1 3,45 

2 6,90 

2 6,90 

2 6,90 

2 6,90 

1 3,45 

1 3, 45 

a 27,56 

1 3' 45 

2 6,90 

2 6,90 

1 3,45 

29 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 ' 

1 3,45 

1 3,45 

6 20,69 

1 3,45 

1 3,45 

l 3,45 

2 6,90 

3 10,34 

3 10' 34 

1 

1 3,45 

1 3,45 

7 24,19 

29 100,00 

R t; f 1:; I T O 

BÂSICAS 

N9 \ 

1 

2 

3,45 

6,90 

9 31,00 

1 3,45 

1 . 3, 45 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3,45 

6,90 

3,45 

3,45 

6,90 

6,90 

6,90 

3,4!> 

3,45 

6,90 

29 100,00 

ASSOCI~OAS 

N9 \ 

3 

1 

1 

2,88 

0,96 

0,96 

1 0,96 

15 14,44 

1 

1 

2 

0,96 

0,96 

1,92 

15 14,44 

4 3' as 
~ 0,96 

1 0,96 

3 

1 
1 

4 

a 
1 

3 

2 

9 

1 

4 

2 

2 

7 

1 

8 

1 

2,88 

0,96 

0,96 

3,85 

7,69 

0,96 

2,88 

1,92 

8,66 

0,96 

3,85 

1,92 

1,92 

6,73 

0,96 

7,69 

0,96 

104 100,00 
----·---------------------------------J---------------------------------------·--
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Anexo 8 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais incluíram-se na categoria Psicoses Associadas 

Com Outras Afecções Cerebrais (293) atestados ori-

A2 

A3 

A6 

AlO 

Al8 

A21 

A28 

A32 

A37 

A42 

A43 

A44 

A47 

A56 

A58 

ginal e refeito 

Febre tifóide 

Febre paratifÕide e outras salmoneloses 

Disenteria bacilar e amcbiase 

Enterite e outras doenças diarréicas 

Tuberculose do aparelho respiratório 

Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar
dios 

Erisipela 

?utras doenças bacterianas 

Hepatite infecciosa 

Tripanossomlase 

Outra5 siftlis 

Ancilostomlase 

Outras helmintlases 

Todas as demais doenças classificadas como 
infecciosas e parasitáriag 

Tumor maligno do estomago 

Outros tumores malignos do útero 

Tumor mal!gno 9e outras localizações e de 
localizaçoes nao-especificaãas 

A6l_ Tumores benigno5 e tun.ores ãe natur~za nao 
especificada 

A64 Diabetes ~ellitus 

A65 Avitaminose e outras deficiências nutricio
nais 

A66 

A67 

A69 

A70 

A71 

A72 

A74 
1176 

A79 

1181 

1182 

A83 

AB4 

ABS 

1186 

A87 

A88 

A89 

A90 

A92 

A:JJ 

A'JS 
A't(, 

Outras doer.ças das glândulas endócrinas 
do metabolisll'.o 

Anemias 

Psicose 

e 

Neurose, transtornos da personalidade e ou
tros transtornos mentais não-psicóticos 

Deficiência mental (oligofrenias) 

Meningite 

Epilepsia 

Catarata 

O~tras doenças do sistema nerV050 e dos ór
gaos dos sentidos 

Doenças reumáticas crón1cas do coração 

Doenças hipertensivas 

Doenças isqu~micas do c0raçào 

Outras formas de doenças do coração 

Doenças cerebrovascularcs 

Doenças das artér1as, das artcr{olds e dos 
vasos capilares 

Tromboses venosas e cmbolias 

Outraa uo•,nç~s do aparelho circulatório 

Infecç5es rcupiratórias agudas 

Gripe 

Outr<>u pncumonL1» 

Bronquite, <:nf l ~.__.m.:... t..• J.!i.m.l 

Lmpit..•rnd c .al>:ict!'BUf) do f.JH im.\d 

(Julr..a:t •Jocnç.H• du .tpdJ\~11~.; l·c!jptt·atÓ!1') 

GJ~llitc c rJUCJdl:ni ln 

ORIGINAL 

BASICAS 

N9 ' 

1 

2 

25 

5 

l 

1 

2 

2 

2 

3 

9 

1 

0,39 

0,78 

9, 77 

1,95 

0,39 

o ,39 

0,78 

0,78 

0,78 

1,17 

3,52 

o. 39 

1 o ,39 

30 11,72 

2 0,78 

52 20,32 

1 o. 39 

o. 39 

12 4,69 

18 7,03 

lO 3, 91 

23 8,98 

2 

1 

33 

l 

2 

0,78 

0,39 

14!,90 

o. 39 

0,78 

o. 39 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

1 

o ,34 

o. 34 

3 1,02 

42 14,29 

4 1, 36 

6 2;04 

l o. 34 

17 5,78 

1 o. 34 

20 6. 80 

7 2,38 

8 2, 72 

72 24,50 

9 

14 

2 

lO 

3,06 

1,36 

4. 76 

O,li8 

3,40 

REFI:ITO 

BASICAS 

N9 

2 

2 

22 

5 

l 

1 

1 

1 

1 

3 

l 

4 

5 

3 

' 
0,78 

0,78 

8,60 

1,95 

o ,39 

o. 39 

o. 39 

o' 39 

o. 39 

1,17 

o. 39 

1,56 

1,56 

1,95 

1,17 

1 o. 39 

59 23,07 

5 1,95 

1 o. 39 

17 6,64 

15 5. 86 

5 1,95 

53 20.72 

l 

17 

2 

2 

2 

1 

o. 39 

6,64 

0,78 

0,78 

0,78 

o.)') 

ASSOCIADAS 

N9 

10 

1 

3 

1 

1 

1 
1 

1 

22 

1 

2 

0,12 

1,20 

0,12 

0,36 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

2,.63 

0,12 

0,24 

2 0,24 

11 l' 32 

111 13,26 

7 0,84 

S 1 6, lO 

8 0,96 

3 o' 36 

6 o,. 72 

1 0,12 

61 7,29 

1 0,12 

30 3, 59 

2 0,24 

89 lO, S 4 

4 o. 86 

27 3,23 

137 16,37 

56 

4 

3 

1 

31 

2 
2 

12 

1 

6,70 

0,48 

0,36 

0,12 

0,12 

3,71 

0,:14 

O,.l4 

1,4.; 

0,12 



---------- ATI::STAOOS 

CAUSAS I.ISTA 

AlOO Apendicite 
AlOl Obstrução intestinal e h;rnia 

Al02 Cirrose hepática 

AlOl 

Al04 

A107 

Al09 

Alll 
All9 

Al20 

Al2l 

A124 

A130 
Al36 
Al37 
Al39 

Al40 

Al41 

Al46 

Co1e1itiase e coleciatite 

Outras doenças do aparelho digestivo 

Infecções do rim 

Hiperplasia da próstata 

Outras doenças do aparelho geniturinãrio 

Infecções da pele e do tecido celular sub
cutâneo 

Outras doenças da pele e do tecido celular 
aubcutãneo 

Artrite e espondilite 

Ancilose e deformidades osteomuscularen a!! 
qui r idas 

As demais anomalias congênitas 

Senilidade sem menção de psicose 
Sintomas e estados morbidos mal-definidos 

Outros acidentes de transporte 

Envenenamentos acidental& 
Quedas acidentais 

As demais causas acld.wt.lis 

A148 llomicldio e lesões provocaJas intencional
mente por outras pessoas:interven~ão legal 

Al49 Lesões das quais se i<Jnora se íoram acide,!! 
tal ou intencionalmente infligida~ 

T O T A L 

O R I C: I N A L 

BASICAS 

N9 l 

l 

1 

2 

1 

3 

l 

l 

l 

o 1 )9 

O, 39 

0,78 

o 139 

o 139 

1,17 

0,39 

o. 39 

o 139 

256 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

4 

3 

lO 

2 

51 

2 

1,36 

1,02 

3,40 

0,68 

17,35 

0,68 

294 100,00 

A-15 

REFEITO 

BASICAS 

N9 \ 

l 

l 

l 

1 

l 
l 

l 

l 

2 

2 

l 

3 

2 

l 

0139 

o, 39 

0,39 

0,39 

O, 39 

O, 39 

0,39 

0,39 

0,78 

0,78 

o, 39 

1,17 

0,78 

o 139 

256 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

3 
2 

7 

l 

2 

s 

l 

H 

l 

1 

8 

9 

1 

0,12 

o, 36 

0,24 

0,84 

0,12 

o' 24 
0,60 

0,12 

4,90 

0,12 

0,12 

5,26 

0,96 

1,08 

0,12 

836 100,00 
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Anexo 9 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos mrur 

tais incluíram-se na categoria Psicoses Associadas 

Com Outras Afecções Somáticas (294), atestados ori-

ginal e refeito. 

-=-:::::::::::: ---------
ATESTADOS O R I G I N A L R E F E 1 T O 

CAUSAS LISTA A BASICJIS ASSOCIADAS BASICAS ASSOCIADAS 

NQ ' NQ ' NQ ' N9 ' 
AS Enterite e outr~s doenças diarréicas 1 3,03 

A6 Tuberculose do aparelho respiratório 6 53,33 7 46,65 2 6,06 

A43 Outras helmintiases 1 3,0 3 

A64 Diabetes mellitus 2 13,33 1 11,11 2 13,33 2 6,06 

A65 Avitaminose e outras deficiênci·as nutricio-
na! a 2 22,22 l 6,67 5 15,15 

A66 Outras doenças das glândulas endócrinas e 
do metabolismo 1 3,0 3 

A67 Anemias 1 3,03 

A69 Psicose 1 3,03 

A70 Neurose, transtornos da lo'ersonalidade e ou-
troa transtorno» mentais não-psicóticos 1 3,0 3 

A74 Epilepsia 1 6,67 
A81 Doenças reUitlá ti c as crônicas do ccração 1 3 ,O 3 

A82 Doenças'hipertensivas 4 12,18 

A84 Outras formas de doenças do coração 2 13,33 1 6,67 1 3,03 

A65 Doenças cerebrovasculares 1 11,11 2 6,06 

A86 Doenças das artérl. as, das arterlolas e dos 
vasos capilares 2 6,06 

A104 Outras doenças do aparelho digestivo 1 11,11 1 3,03 

Al07 Infecções do riM l 6,67 1 6,67 

All2 Toxemias da gravidez e do puerpér1o 1 6,67 

All3 Hemorragias da gravidez e do parto 1 3,03 

Al20 Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo l 3,03 

A137 Sintomas e estados mórnidos mal-defir.idos 4 44,45 5 15,15 

Al41 Quedas acidentals 1 6,67 

A148 Homicidio e lesões provocadas int<encional -
mente por outra~ pessoas; lntervenção legul l 6,67 

A149 Lesões das quais SB ignora se (oram aciden-
tal ou intBncionalmente iJCfl igidas 6,67 

T O TA L 15 100,00 9 100,00 15 100,00 )) J•)O,OO 
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Anexo 10 Causas de morte em pacientes cujos transtornos 

mentais incluíram-se na categoria Esquizofrenia 

(295), atestados original e refeito. 

~--------~------- -----------------r------------------------------------------

A2 

A4 

AS 

A6 

A8 

AlO 

Al4 
A21 

A28 

A29 

A32 

A37 

A39 

J\42 

A43 

A44 

A47 

.J\48 

ASO 

A 54 

AS8 

A60 

J\61 

A62 

A64 

A65 

J\66 

J\67 

A68 

J\69 

A7l 
A72 

A74 

A79 

A81 

A82 

ABJ 

A64 

A&5 

J\86 

AH7 

A66 

Af>'J 

ATt:S'l'ADOS O R I G I N A L REFEITO ·-------=::::::::::-----------+--------------------CAUSAS LISTA A ---~USAS 

--~ 

Febre tifÔide 

Disenterta bacilar e ameblase 

Enterite e outras doenças di<>t·réicas 

Tuberculose do ap<~relho respiratório 

Tuberculose dos intestinos, do peritÕnio e 
dos gàngllos mesentéricos 

Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar 
di os 

ltanseniase 

Outras doenças bacterian<>s 

Hepatite infeccio~a 

Outr"s viroses 

Tripanos;wmlase 

Outras sítills 

Esquistossomlase 

Ancilostom!ase 

Outras helrnintiase~ 

Todas as demais doenças classificadas corno 
infecciosas e paras1tár1~s 

Tumor rn;olfgno do estomago 

Tumor maligno do intestino, exceto do reto 

Tumor maligno da laringe 

Tumor maligno da mama 

Tumor maligno de outras loc,ü 1 zações e de 
localizações não especificadas 

Outras tumores do têcido llnfático e 
Órgãos hematopoéticos 

dos 

Tumores benf gnos e tun1ores de nature la nao 
especificada 

Bócio não-tóxico 

Diabete~ mellitus 

Avitaminose e outras deficiências nutrici~ 
nais 

Outras doenças das glândulas endócrinas e 
do metabolismo 

Anemi<Js 

Outras doençds do Sdngue t! dos é.-1-gãos hcma 
topoéticos 

Psicose 

Deficiência mental (oli<Jofrenia>~) 

Meningite • 

Epilepsia 

Outras doenças do si~Lcm~ nervoso e dos 0r 
gãos dus sentidos 

Doença o rturn.ltic.:lH. crón 1 caH Jo cora\· ao 

[Jocnç.1s hl per tens 1 Vil'-> 

DoeiHfu.~ l5qUt:m l c .. t~ do cu r tt~-:uo 

Outras forna!J de duenços do cnt·aç.lo 

Oo(·nçu:; CL' (t_:l).ruv ••. -;.c:u l.:....re~j 

UO<:nç<J~> tt . .~:; .u·tétlo~:;;, <LJ!.> ('rttJrivlt~~; e do!J 
Vd!JLJ*-" Cdpl.l,uc:i 

Ovtr<J:. ck~~~r.t; Hi d(J ·•IJ.ut·lt.{l ciccul<..~tt)rbJ 

Iz~ft·cr~(,"~; r''·•l·1r.etfd l<t!l <~·JI· L,;; 

BÂStCJIS 

N9 \ 

1 0,33 

7 2, 34 

44 14,74 

10 3,34 

3 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

·6 

1 

6 

9 

2 

25 

3 

17 

2 

3 

13 

24 

14 

l4 

1,00 

0,33 

0,33 

1,00 

1,00 

0,67 

0,33 

2,01 

0,33 

2,68 

3,01 

0,67 

0,33 

8, 37 

1,00 

5,70 

0,67 

1,00 

4, 3S 

8,04 

4,(}8 

4,b0 

o. lJ 

o,·n 
O, I 3 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

4 

l 

2 

8 

1,26 

O, 31 

O, 3l 

0,31 

0,63 

o. 31 

2,52 

55 17,31 

2 

B 

17 

1 

3 

24 

3 

19 

3l 

2 

o ,6 3 

2,52 

5. 35' 

0,31 

0,31 

0,94 

7,55 

0,94 

5,97 

9,75 

2,1i) 

O,fd 

BASICAS 

N9 \ 

o ,67 

7 2, 34 

40 13,41 

15 S,02 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

3 

1 

7 

1 

3 

7 

4 

0,67 

0,33 

0,33 

0,33 

1,34 

0,67 

1,00 

0,33 

2, 34 

0,33 

1,00 

2,34 

1. 34 

38 12,73 

3 1,00 

7 2,34 

3 1,00 

1 0,33 

25 8,37 

18 &,02 

5 1, 67 

1!) 6' 35 

1 

1 

0,33 

0,33 

o, ]J 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 
7 

12 

l 

1 

s 
1 

J 

1 

l 

2 

1 

4 

34 

1 

l 

2 

1 

7 

11 

o ,12 

0,83 

1,43 

o' 36 

0,12 

0,60 

0,12 

o, 36 

0,12 

0,12 

o. 24 

0,12 

0,48 

4,05 

o ,12 

0,12 

o. 24 

0,12 

0,83 

1,31 

130 15,45 

14 

64 

1,67 

7,61 

66 7. 8~ 

6 O, 7l 

1 o ,12 

5 0,60 

9 1,07 

91 11,05 

11 l,Jl 

4 7 s. 60 

31 3. b\1 

27 3,21 

s 0,1>0 



ATESTADOS 

----.:::usAs 

~-

CAUSAS LISTA A 

A92 

A93 

A95 

A96 

A98 

A99 

Outras pnewnonias 

Bronquite, enfisema e asma 

Empiema e abscesso do pulmão 

Outrall doenc;as do ap,uelho respiratório 

Olcera péptica 

Gastrite e duodenite 

AlOO Apendicite 

AlO! Obstrução intestinal e hérnia 

Al02 Cirrose hepática 

Al03 Colelitlase e colecistite 

Al04 Outras dounças do aparelho digestivo 

Al06 Outras nefrites e nefroses 

Al07 Infecções do rim 

Al09 Hipcrplasia da próstata 

AllO 

Alll 

All9 

Al20 

Al2l 

Al22 

Doenças da mama 

Outras doenças do aparelho geniturináx·io 

Infecc;ões da pele e do tecido celular sub
cutâneo 

Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 

Artrite e espondilite 

Reumatismos não-articulares e não especif!_ 
cados 

Al23 Osteomielite e periostite 

Al24 Ancilose e deformidadeõ osteomusculares ad 
qui r idas 

Al30 

Al37 

Al39 

. AlH 

Al46 

Al48 

Al49 

As demais anomalias cons.iinitaa 

Sintomas e estados mórbidos mal-definidos 

Outros acidentes de transporte 

Quedas acidentais 

As demais causas acidentais 

flom1cidio e lesões provocadas intenc1onal 
mente por outras pes;,oas;intervenç.lo leg"T 

Lesões das quais se ignora se foram aciden 
tal ou intencionall!lente in f ligid.J3 -

--r-· 

ORIGINAI, 

B.S.SICAS 

NQ ' 

48 16,08 

1 0,33 

3 1,00 

1 o. 33 

1 0,33 

1 

4 

1 

5 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

o. 33 

1,34 

0,33 

1,67 

0,33 

0,67 

0,33 

0,33 

0,67 

1,34 

0,67 

ASSOCIADAS 

N9 t 

15 

1 

15 

6 

2 

16 

68 

1 

4,72 

0,31 

4,7~ 

1, 89 

o ,63 

5,03 

0,31 

21,39 

o, 31 

T O T A L l 299 100,00 JlB 100,00 
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REFEITO 

BASlCAS 

N9 \ 

25 

6 

2 

2 

1 

l 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

9 

1 

8 

5 

8,l7 

2,01 

0,67 

0,67 

o ,33 

0,33 

0,33 

1,34 

1,34 

0,67 

0,67 

o. 33 

0,33 

3,01 

Oc33 

2,68 

1,67 

0,33 

299 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 ' 

38 

10 

:z 
26 

1 

2 

4 

3 

2 

10 

1 

2 

1 

l 

4 

36 

1 

1 

1 

2 

59 

4 

20 

1 

4. 52 

1,19 

0,24 

3,10 

0,12 

0,24 

0,48 

o. 36 

0,24 

1,19 

o ,12 

0,24 

0,12 

0,12 

0,48 

4,4!9 

0,!2 

0,12 

0,12 

o. 24 

7,02 

0,48 

2,38 

0,12 

840 100,00 
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Anexo 11 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos ~ 

tais incluíram-se na categoria Psicoses Afetivas 

(296}, atestados original e refeito. 

-=::::::::::::: _______ 
ATI::S'fAW:i v i\ 1 G 1 N A L R i;; •• 1;: l 'l' o 

CAUSAS LISTA A ~ BASICAS ASSOCIADAS BASICAS ASSO(:IADAS 

N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' 
A4 Oisenteria bacilar e ameblase 1 2,17 

A39 Esquistossomiaae 1 ;1,17 

A43 Outras helmintiascs 1 <1,17 

A58 Tumor ma1I9no de outras localizações e de 
localizações não especificadas 1 6,25 

A60 Outros tumores do tecido linfático e do'J 
Órgãos hematopoéticos 1 6,25 

A62 Bócio não-tóxico 1 ;!,17 

A64 Diabetes mellitus 1 5,00 1 6,25 2 4,35 

A65 Avitaminose e outras deficiéncias nutrici2 
nais 2 12,50 2 10,00 1 6,25 4 8, 71 

A66 Outras doenças das glándulas endócrinas e 
do metabolismo 1 2,17 

M9 Psicose 1 6,25 4 20,00 1 6,25 2 4,35 

A82 Doenças hipertens 1 v as 2 10,00 1 6,25 11 23,91 

A83 Doenças isquâmicas do coração 1 6,25 2 12,50 

"A84 Outras formas de doenças do coração 1 6,25 3 15,00 4 11.71 
A85 Doenças cerebrovasculares 3 18,75 2 12,50 1 ~.17 

A86 Doenças das artérias, das arterlolas e dos 
vasos cav11ares 1 6,25 2 10,00 .. 11.71 

A87 Tromboses venosas e e,l\).)olias 1 2,17 

A88 Outras doenças do aparelho circulatório 1 6,25 

A92 Outras pneumonias 4 25,00 2 12,50 3 6,52 

A9J Bronquite, enfisema e asma l 6,25 2 12,50 
A96 Outras doenças do aparelho repiratório J 15,00 3 6,52 

AlO! Obstrução intestinal c hérnia 1 2,17 

A1ll Outras doenças do aparelho ge~iturinário l 5,00 

Al20 Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 2 10,00 2 4,35 

Al23 Os teomie li te e periostite 1 2,17 

Al25 Outras doençds do sistema osteamuscu1ar e 
do tecido conjuntivo 1 6. 25 

Al37 Sintomas e estados mórbidos mal-definidos 6,25 1 6,25 1 2,17 
Al46 As demais causas acidentais 1 2,17 

TOTAL 16 lO:l,OO 20 100,00 16 100,00 46 100,00 
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Anexo 12 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais incluiram-se na categoria Psicose Não Especi-

ficada (299), atestados original e refeito. 

:uoe-.._, 

ORIGINAL REFEITO ------ ATESfADOS 
~-:::::---------r--n-A_S_l_C_A_S ___ A_S_S_OC_I_A_D_A_S ___ B_A_S_I_CA_S ___ AS_S_OC_l_A_D_A_S_ 

CAUSAS LISTA A ----~AUSAS 
--- N9 \ N9 ' ---

AS 

A6 

A~ 

AlO 

A43 
A65 

A67 
A69 

A74 
A79 

A8l 

A82 

A83 

-A84 
A85 

A86 

Enterite e outras doeru;.:1s diarréicas 
Tuberculose do aparelho respiratório 
Tuberculose dos ossos e das articulações 
Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar
dios 
Outras helmintiases 
Avitaminose e outras dificién.::ias nutricio
nais 
Anemias 
Psicose 
Epilepsia 
Outras doenças co sistema nervoso e dos ór
gãos dos sentidos 
Doenças reumáticas crônicas do coração 
Doençaa hipertensivas 
Doenças ~squêmicas do coração 
Outras formas de doenças do coração 
Doenças cerebrovasculares 
Doenças das artérias, das artirlo1as e dos 
vasos capilares 

A92 Outras pneumonias 
AlOl Obstrução intestinal e hérnia 
A104 
Al20 

Al37 

Outras doenças do aparelho digestivo 
Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 
Sintomas e estados mórbidos mal-definidos 

A146 As demais causas acidenta1s 

TOTAL 

1 5,88 

6 35,30 

1 

1 

1 

1 

5,ae 

5,88 

5,88 

5,88 

6 35,30 

17 100,00 

6 35,30 

1 5,88 

2 11 t 76 

1 5,88 

2 11' 76 

1 5,88 

3 

1 

17,66 
5,88 

17 100,00 

N9 

l 

l 

1 

' 
5,88 

5,88 

5,88 

5,88 

6 35.30 

l 

1 

1 

1 

2 

1 

5,88 

5,88 
5,88 

5,88 

ll, i8 

5,88 

17 100,00 

N9 

1 

l 

' 

2,22 
2,22 

8 17,79 
1 15,57 

3 6,67 

l 2,22 

6 13,33 

2 4,44 

6 13,33 

l 2,22 

3 

2 

2 

6,67 

4,44 

4,44 

45 100,00 



A-21 

Anexo 13 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men• 

tais incluiram-se no grupo Neurose, Transtornos da 

Personalidade e Outros Transtornos Mentais Não-

-Psicóticos (A70), atestados original e refeito. 

A6 

CAUSAS LISTA A 

Enterlte e outras doenças diarréicas 

Tuberculose do aparelho rcspir3tÓrio 

AlO Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar
dios 

A28 Hepatite. infecciosa 

A37 Outras slfilis 

A43 Outras helmintiases 

AH Todas as demais doenças classi fica•jas como 
infecciosas e parasitár1as 

A47 Tumor maligno do estomago 

A50 Tumor maligno da laringe 

A58 Tumor maligno de outras localizações e 
localizações não especificadas 

A62 aócio não-tóxico 

de 

A65 Avitaminose e outras deficiências nutricio-
nais 

A67 Anemias 

A69 Psicose 
A70 Neurose, transtornos da personalidade e ou-

tros transtornos mentais não-psicóticos 

A71 Oe!ici~ncia mbntul (oligofrenia~) 

A 74 Epilepsia 

A79 Outras doenças do sistema nervoso e dos ór-
gãos dos sentidos 

A82 Doenças hipertensivas 

A83 Doenças isquêmicas do coração 

A84 Outras formas de doenças do coração 

A85 Doenças cerebrovasculares 

A86 Doenças das artérias,das arteríolas e 
vasos capilares 

A88 Outras doenças do aparelho circulatório 

A92 

A93 

A95 

A96 

A102 
A104 

Al07 

Outras pneumonias 

Bronquite, enfisema e asma 

En~iema e abscesso do pulmão 
Outras doenças do aparelho repiratório 
Cirrose hepática 

Outras doenças ào aparelho di<l•J<.t.ivo 

Infecções do rim 

Al09 Hiperplasia do próstata 

dos 

A120 Outras doenç~~ da pele c do tecido celular 
subcutâneo 

Al36 

Al37 

Senilidade sem menção de pt>icO!;e 

Sintomas e estados morLidos.rnal-d~finidos 
Al41 Quedas acidentais 

Al46 A~ demais causas ac1JcntdiS 

ORIGINAL 

BASICAS 

N9 l 

" 2 

1 

1 

1 

2 

7,14 

3,57 

1,79 

1,79 

1,79 

3,57 

2 3,57 

2 3,57 

7 12,50 

3 5. 36 

9 16,07 

5 8,93 

1,79 

10 

1 

5 

17,84 

1,79 

8,93 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

1 

1 

1,79 

1,79 

1,79 

lú 17,84 

1 1, 79 

9 16,05 

3 5,36 

l 1, 79 

1 1. 79 
2 3,57 

7 12,50 

2 

1 

1 

3 

5 

7 

3,57 

1,79 

1,79 
5,36 

8,93 

12,50 

T O T A L ----------- ____ [__2~· !fJú ,uo 

RE.'ElTú 

BASICAS 

N9 l 

" 4 

1 

1 

7,14 

7,14 

1,79 

1, 79 

1,79 

1 1119 

1 1,79 

11 19,61 

3 5,36 

2 3,57 
5 8,93 

1 1,79 

5 

1 

10 

l 

1 

1 

1 

1119 

8,93 

1119 

17,84 
1,79 

1119 

1,79 

1,79 

~b 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

1 

1 

3 

l 

1 

o ,56 
0,56 

0,56 

1,69 

1,69 

0,56 

1 o 156 

29 15.41 
10 S,65 

5 2,82 

33 1S,68 
1 I) 1 56 

10 5,65 

4 :!,26 

15 8,49 

8 4,52 

10 5 ,6!:> 

4 

1 

lO 

1 

2 

4 

5 

5 

1 

s 
1 

2 

2,26 

0,56 

5,6!'> 

0,56 

1,13 
2,26 
2,82 

2,82 
í) 156 

2,82 

0,56 

1, 1 J 

177 100,00 
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.Anexo 14 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos ~ 

tais incluíram-se na categoria Transtornos da Per-

sonalidade (301), atestados original e refeito. 

A'l'l::l:i'l'AOO:i 

CAUSAS LISTA A 

AS Enterite e outras doencas diarréicas 

A37 Outras slfilis 

A44 Todas as demais doenças classificadas como 
infecciosas e parasitárias 

A65 AvitAminose e outras deficiências nutricio-
nais 

A67 Anemias 

A69 Psicose 

A70 Neurose, transtornos da personalidade e ou
tros transtornos mentais não-ps1cót!cos 

A79 Outras doenças do sistema nervoso e dos ór-
gãos dos sentidos 

A82 Doenças hipertensivas 

A83 Doencas isquêmicas do coracão 

A84 Outras formas de doenc~s do coração 

A85 Doenças éerebrovasculares 

A86 Doenças das artérias, das arteriolas e dos 
vasos capilares 

A92 Outras pneumonias 

Al07 Infecções do rire 

Al37 Sintomas e estados mórbiGos mal-definidos 

TOTAL 

0 K 1 C: 1 N A L 

81\SlCAS 

N9 \ 

1 16,67 

2 33,32 

1 16,67 

1 16,67 

1 16,67 

6 100,00 

ASSOCIADAS 
N9 t 

1 16,67 

1 16,67 

2 33,32 

1 16,67 

1 16,67 

6 100,00 

R&Ft::I'l'V 

liAS I CAS 

N9 t 

2 ll' 33 

2 33' 33 

16,67 

1 16,67 

6 100,00 

ASSOCIADAS 
N9 \ 

1 5,26 

1 5,26. 

2 10,53 

1 5,26 

1 5,26 

1 S, 26 

4 21,06 

2 10,53 

3 15,79 

l 15' 79 

19 100,00 
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Anexo 15 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais incluíram-se na categoria Alcoolismo (303) 

atestados original e refeito. 
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Anexo 16 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos rten-

tais inclulram-se na categoria Transtornos Mentais, 

Não Especificados Como Psicóticos, Associados Com 

Afecções Somáticas (309), atestados original e re-

feito. 

-.::::-------==---------------,---------------
---------- ATESTADOS O R I C. t N />. !. fl f' f r l 1' O 

CAUSAS LISTA A~~~-
AS Enterite e outt·as doenças diarréicas 

A6 Tuberculose do aparelho r~spiratório 

A62 Bócio não-tóxico 

A65 Avitaminose e outras deticiências nutricio
nais 

A70 Neurose, transtornos da personalidade e ou-
tros tran~tornos mentais nào-p!iicóticos 

A71 Deficiência mental (o1iqofrcnias) 

A74 Epilepsia 

Ai9 ~tras doenças do sistema nervoso e dos ór-
gãos dos sentidos 

A82 Doenças hipertensivas 

A85 Doenças cerebrovasculares 

A86 Doenças rlas artérias, das artericlas e dos 
vasos captlares 

A88 Outras doenças do aparelho circulatório 

A92 Outras pneumonias 

A95 Empiema e abscesso do pulmão 

A96 Outras doenças do aparelho respir~tório 

Al37 Sintomas e estados mórbidos mal-definidos 

Al46 As demais causas acidentais 

T O T A L 

Bli.SlCAS 

N9 ' 
1 14,29 

1 14,29 

3 42,85 

2 28,57 

7 100,00 

ASSOCIADAS 

N9 ' 

1 10,00 

2 20,00 

4 40,00 

1 10,00 

1 10,00 

1 10,00 

10 100,00 

!lAS I CAS 

N9 

14,29 

1 14.29 

3 42,85 

2 28,57 

7 100,00 

ASSOCIALlAS 

N9 ' 

1 4,76 

1 4,76 

1 4,76 

4 19,06 

2 9. 5.2 

1 4,76 

5 23,82 

'2 

1 

1 

4,76 

4. 76 

9,52 

4,76 

4,76 

21 1-lO,OO 
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Anexo 17 Causas de morte em pacientes cujos transtornos ~ 

A2 

Al 
A4 

A5 

A6 

A7 

AlO 

A21 

A28 

A32 

A39 

A42 

A43 

A44 

A 51 

A53 

A!i4 

A 55 

A58 

A62 

A64 

A65 

A66 

A67 
A68 

A69 

A70 

A71 

A72 

A74 
A76 

A79 

A80 

A81 

A82 

A83 

Al!4 

A85 

A86 

A87 

A8tl 

tais incluiram-se no grupo Deficiência Mental(Oli-

gofrenias) (A71), atestados original e refeito. 

ATES1'J\OOS 

CAUSAS LISTA A 

Febre tifóide 

Febre paratifóid., e outras salmont!los..,s 
Disenteria bacilar e amcblase 

Enterite e outras doenças diarréicas 

Tuberculose do aparelho respira~ório 

Tuberculose das meninges e do sjstema nervo 
so central 

Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar -
di os 

Outras doenças bacterianas 

Hepatite infecciosa 

Tripanossomlase 

Esquistossorniase 

Ancilostomlase 

Outras helrnintiases 

Todas as·d.,mais doenças classificadas corno 
infecciosas e parasitárias 

Tumor maligno da traquéia, dos brônquios e 
do pulmão 
Tumor maligno da pele 

Tumor maligno da mama 

Tumor maligno do colo do Úttro 
Tumor maligno de outras localizaçõ.,s e de 1~ 
calizações não especificadas • 
BÓcio não-tóxico 

Diabetes mellitus 

Avitaminose e outras deficiéncias nutricio
nais 

Outras doenças das glãndulas endócrinas 
do metabolismo 

Anemias 

e 

Outras doenças do sangue e dos órgãos hema
topoêticos 

Psicose 

Neurose, transtornos da personalidade e ou
tros transtornos mentais não-psicÕticos 

Deficiência mental (oligofr.,nias) 
Meningite 

Epilepsia 

Catarata 

Outras doenças do s1stcma nervoso e dos ór
gãos dos 'Sentidos 

Febre reumática ativa 

Doenças reumáticas crônicas do coração 
Doenças hiperten~ivao;; 

Doenças 1squi:nicus d'> cor.1\ão 
Outrt1s form.Js de do"!hÇ~S ao C:(JCiu.;;i.o 

DOenças ccrtJUrova~cuJ...tf'C5 

D-JCI•çac;, d.1s .. 1rt~rtas, d.ts art<..:riol&Hi t: <.!os 
v"sos c,.p!l d. rt..:s 

TrolntJOS<_.s vunoH.·u; c c:nt~~-~11 ~J.i 

Out.r.=as dot·a·.Çtlti de o~p.are llhJ c lrTu l,·,t(n i. v 

J (f(l.'t...'\'Ut• ... I OüliÍ rt~ttn·l...t..'"i ,Jt 1-.J-..J U'.Õ 

ORIGINA!, 

81\siCAS 

N9 'i 

2 0,87 

2 o. 67 
37 16,13 

lO 4, 35 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

5 

3 

7 

1 

1 

1 

16 

0,43 

0,43 

0,43 

0,43 

0,43 

0,43 

0,43 

1,30 

0,43. 

2,17 

1,30 

3,04 

0,43 

O, 4 3 

o. 4 3 

6,96 

l o. 4 3 

1 o ,4 3 

25 10,90 

2 

6 

14 
6 

8 

o. 87 
2,61 

c;, o~t 

2,61 

3,4tl 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

2 

3 

l 

2 

1 

2 

2 

0,75 

1,13 
0,38 

0,75 

0,38 

0,75 

0,75 

3 1,13 

2 .O, 75 

32 12,01 

11 

1 

5 

1 

11 

8 

3 

7 

6 

l'; 

21 

7 

4,14 

0,38 

1,88 

0,38 

4,14 

3,01 

1,13 

2,6 3 

2,26 

5,64 

7. 89 

2,63 

R t: F E I T ll 

OASICAS 
N9 \ 

2 0,87 

1 0,43 

5 2,17 

33 14,39 

13 $,65 

2 

1 

1 

3 

l 

3 

1 

3 

5 

1 

2 

o, 87 

0,43 

o ,43 

0,43 

1, 30 

0,43 

l, 30 

0,43 

3,04 

1,30 

2,17 

0,43 

o. 87 

0,43 

24 10,46 

1 0,43 

25 10,90 

l 

6 

13 

6 

9 

1 

1 

2,61 

0,43 

2,61 

5,65 

2,bl 

3,91 

o ,4 3 

0,43 

ASSO.:lADAS 
N9 \ 

4 

8 

1 

) 

3 

1 

5 

42 

0,13 

o. 39 

0,39 

0,13 

0,64 

5,41 

0,13 

3 o. 39 

2 o. 26 

6 0,77 

116 14,91 

12 

67 

1 

4 

1,55 

8,63 

o ,13 

0,52 

0,13 

97 12,50 

51 6,57 

1 

30 

1 

34 

23 

19 

l1 

3 

1 

o ,1 3 

3,87 

o ,13 

4,38 

O,lJ 

2,96 

:t. l 'J 

O, 3'l 

(,,lJ 
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(cont1 nuação) ------- ATESTADOS p R I G I N A L R E F E I T O 

~s BASICAS ... SSOCIADAS BASICAS ASSOCIADAS 
Ç1.USAS LISTA 

N't' ' N9 ' N9 ' N9 ' 
A92 Outras pneumonias 42 18,30 22 8,27 20 8, 7l u 5,67 

A93 Bronquite, enfisema e asma 1 0,43 1 0,38 :z 0,87 s 0,64 

A9S Empiema e abscesso do pulmão 3 1,30 :z 0,87 :z 0,26 

A96 Outras doenças do aparelho respiratório 1 0,43 11 4,14 3 1 I lO 9 1,16 

A99 Gastrite e duodenite 1 0,13 

A101 Obstrução intestinal e hérnia 1 0,43 1 0,38 1 0,43 4 0,52 

A102 Cirrose hepática 5 2,17 2 0,87 3 0,39 

A103 Colelitlase e colecistite 1 0,43 1 0,43 

Al04 Outras doenças do apareL'"'o digestivo lO 4,35 ll 4,14 5 2,17 20 2,58 

Al06 Outras nefrites e nefroses 1 0,43 1 0,43 1 0,13 

Al07 Infeçç~s do rim 1 0,43 1 0,43 1 0,13 

A109 Hiperp1asia da próst.>ta 1 0,43 l 0,13 

All1 Outras doenças do aparelho geniturinário 1 0,43 1 0,38 7 0,':10 

Al20 Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 5 1,88 25 3,22 

A12l Artrite e espondilite 1 0,43 1 0,13 

A12S Outras doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo 0,11 

A130 As demais anomalias congênitas 1 0,38 1 0,43 26 3,35 

1ll37 Sinto~as e estados ~Õrb1dos ma1-definid0s 2 o. 61 (7 25,16 7 3,04 54 6,96 

Al41 Quedas acidentais 2 0,26 

Al46 As demais causas acidentais 1 0,43 2 0,87 11 1,42 

Al49 Lesões das quais se ignora se for~~ acide!! 
tal ou intencionalmente infligidas 1 0,43 1 0,43 

TOTAL 230 100,00 266 100,00 230 100,00 776 100,00 
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~nexo 18 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos ~-

tais incluíram-se na categoria Deficiência Mental 

Limiar (310), atestados original e refeito. 

-=:::::::: 
I 'I O 

----~ 
ATt:STAOOS O R 1 r; I N A L R E F E 

BÂSICAS ASSOCIADAS BASICAS ASSCCII\OAS 
----- CAUSAS CAUSAS LISTA A ------- N9 ' !19 ' N9 \ N9 ' -----

A5 Enterite e outra~ àocncas dlarréicas 2 100,00 

A65 AvitaminosE: e o~tras dificiências nutri cio-
na ia 1 ~o.oo 2 33,33 

A7l Dcfic1énc1a mental (olicwfrenii\s) 33,33 1 16,67 

Al04 Outras doença<~ do apdre1ho di<JclStivo 33.33 

A137 Sintomas e·estados lf•Õrbidos noa1-d(,flnldvs 1 50,00 JJ,JJ 2 33,33 

Al46 Alô demais causas acldent,ils 16,67 

T O T A L 2 100,00 ) 100,00 2 100,00 6 100,00 
-----
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·Anexo 19 Causas de morte em pacientes cujos transtornos ~ 

tais incluiram-se na categoria Deficiência Mental 

Discreta (311), atestados original e refeito. 

Al 
A4 

A5 

A6 

A7 

AlO 

A2l 
AJ2 
A42 

A4J 

AS4 

A5S 

A 58 

A62 

A64 

A65 

A66 

A67 

A68 

A69 
A7l 

A74 
A79 

A81 

A82 

A83 

A84 

A8S 

A86 

A88 

A92 

A93 

A9~ 

A96 

AlOl 

,\TI::S'l'l\DOS 

CAUSAS LISTA A 

Febre paratifóide e outras salmoneloses 

Disenteria bacil3r e amcblase 

Enterite e outras doenças diarrõicas 

Tuberculose do aparelho respiratório 

Tubercul~se das meninges e do sistema ner -
vaso central 

Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar
dios 

Outras doenças bacterianas 

Tripanossomlase 

Ancilostomlase 

Outras helmintiases 

Tumor maligno da mama 

Tumor maligno do colo do útero 

Tw.1or maligno de outras localizações e de 
localizações não especificadas 

Rócio não-tóxico 

Diabetes mellitus 

Avitaminose e outras deficiências nutricio
nais 

Outras doenças das glândulas endócrinas 
do metabolismo 

Anen.ias 

e 

Outras doenças do sangue e dos ór~ãos hcma
topoétic;;os 

Psico>~e 

Deficiência mental (oligofrenias) 

Epilepsia 

Outras doenças do sistema nervoso e dos ór
gãos dos sentidos 

Doenças reumática~ crônicas do coração 

Poenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras formas de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculares 

Doenças das artérias, das arter!olas e dos 
vasos capilares 

Outras doenças do aparelho circulatório 
Outras pneun.onias 

Ar:mqu i te, enf 1sema e asma 

Emp1ema e abscesso do pulm3o 

Outras doer~ças do apar-elho r<!spiratório 

Obstrução intestinal e hérnia 

Al02 Clrroso nep~tica 

Al04 Outras doençab do aparelho diyc&tivo 

A107 Jnfecçócs do rim 

Al09 tlli""'cplasta d..l prf.~t-tta 

Alll Out.r as ctO,..'nç:a:l <.10 .:,,, ... r·(: lho q·~:d t ur·tr~5r i.) 

Al20 Outr..Jfj do•_·nç ... 1:i d.J J·eh: c do tf:c:t~n cttlu t ... r 
RUJJ('U t."'aneo 

OR1G1NAL 

BASICAS 

N9 \ 

17 16,51 
2 1,94 

1 

1 

J 

1 

2 

3 

5 

1 

1 

l 

7 

1 

9 

1 

3 

7 

J 

6 

1 

2 

5 

o ,97 

0,97 

2,91 

o·,97 

1,94 

2,91 

4,85 

0,97 

0,97 

0,97 

6,80 

0,97 

8,75 

0,97 

2,91 

6. 80 

2,91 

5,83 

0,97 

o,n 
1, 94 

4,&> 
0,~7 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

2 

1 

1, 72 

0,66 

2 1, 72 

1 0,86 

l 0,86 

2 1, 72 

2 1,72 

12 10,35 

3 

3 

3 

6 

9 

lO 

2 

15 

2 

2,59 

0,86 

0,86 

2,59 

2,59 

0,86 

\ -
5,17 

3,45 

7,76 

8,62 

1, 72 

12,94 

1,72 

o ,66 

Rt:t'EITO 

Bll.si<:AS 

N9 ' 

0,97 

1 o ,97 

16 15,5i 

4 3,88 

1 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

l 

7 

9 

3 

5 

6 

4 

7 

12 

1 

1 

1 

2 

ú,97 

0,97 

2,91 

0,97 

2,91 

1,94 

1,94 

0,97 

0,97 

6,80 

8,75 

2,91 

4,85 

5,83 

3,88 

6,80 

0,97 

11 ,66 

0,97 

0,97 

0,97 

1,94 

0,~7 

0,97 

ASSOCIADAS 

N9 t 

2 

3 

1 

0,62 

0,93 

0,31 

1 o ,31 

2 0,62 

2 0,62 

19 5,90 

2 0,62 

:t o ,62 

6 l, 86 

42 13,06 

7 

25 

1 

2 

30 

20 

9 

26 

1 

11 

6 

8 

2 

23 

1 

1 

1 

3 

2 

7 

1 

ll 

2,17 

7,7ti 

0,31 

0,62 

9, 34 

6,21 

2,80 

8,08 

O, 31 

3,42 

1,86 

2,48 

0,62 

7,14 

o, 31 

o, 31 

O,Jl 

0,'13 

0,(,2 

2,17 

o. Jl 

O, H 

1. t>ó 
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(continuas:.io) ----- ATES'I'JIDOS O R I G I N 1\ (, R E F E t 'r O -
CAOSASL>~~ BASICAS ASSOCIADAS BASICAS ASSOCIADAS 

N9 ' N9 ' N9 ' N9 • 
Al21 Artrite e espondilite 1 O,Jl 

Al25 Outras doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo 1 0,31 

A130 As demais anomolias congênitas 0,86 1 2,17 

Al37 Sintomas e estados mórbidos mal-definidos 27 23,29 3 2,~H 19 5,90 

Al41 Quedas acidentais 1 o, 31 

Al46 As demais causas acidentais 1 0,97 2 1,94 6 1,86 

T O T A L 103 100,00 116 100,00 103 100,00 322 100,00 
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.nexo 20 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais inclu!rarn-se na categoria Deficiência Mental 

Moderada (312), atestados original e refeito. 

~~----~=-------------A-T_E_s_1-'A_o_o_s ______ +-______ o __ n __ r __ c __ I_N __ ._~_L ______________ R __ c __ F __ c __ x __ T __ c ____ __ 

CAUSAS LISTA A~-
A4 D1senter1a bacilar e amcbtase 
AS Enterite e outras doP.nças dJarréicas 
A6 Tuberculose do aparelho respiratório 
A43 Outras helmintlases 
ASl Tumor maligno da traquéia, dos brônquios e 

do pulmão 
A58 T~or maligno de outras localizações e de 

localizações não e&pfcificadas 
A65 Avitaminose e outras deficiências nutricio

nah 

A66 

A67 
A69 

01,1tx·as doenças das gliindulas endócrinas 
do 11111tabol tsmo 

Anelllias 

Psicoae 

e 

A70 Ne1,1rose, transtornos da personalidade ~ ou-
tros transtornos mentais não-psicóticos 

A71 Deficiência mental (oligofrenias) 
A 74 Epilepsia 
A76 Catarata 
A79 

A82 
A83 
A84 
A85 
A86 

A92 
A96 

AlOl 

Al03 
Al04 

Al06 
Alll 
Al20 

O~tras doenças do sistema nervoso e dos ór
gaoa dos sentidos 
Doenças hipertensivas 
Doenças isquêmicas do coração 
Outras formas de doenças do coração 
Doenças cerebrovasculares 
Doenças das artérias, das arteriolas e dos 
vasos capilares 
Outras pneumonias 
Outras doenças do aparelho r~spiratório 
Obstrução intestinal e hérnia 
Colelitiase e colecistite 
Outras doenças do aparelho digestivo 
Outras nefrites e nefroses 
Outras doenças do aparelho geniturinário 
Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutineo 

Al2l Artrite e espondilite 
Al30 As d~mais ~nomalias congênitas 
Al37 Sintomas e estados mórbidos m,,l-definidcs 

Al46 As demais causas acid~ntais 

TOTAL.' 

BASlCAS 

N9 ' 

1 4,17 

5 20,82 

1 4,17 

1 4,17 

2 8,33 

4 16,66 

1 

4 

1 

l 

2 

1 

4,11-

16,67 

4,17 

4,17 

8,33 

4,17 

24 100,00 

I.SSCCIAOAS 

N9 ' 

1 

1 
3' :u 
J,H 

5 16,12 

l 

1 

1 

l 

1 

3 

4 

1 

1 

3 

3,23 

3,23 

3,23 

3,23 

3,23 

9,68 
12,89 

3,23 

3,23 

9,68 

7 22,56 

31 100,00 

8ASICAS 

Ni1 ' 

2 8,33 
5 20,82 

1 4,17 
1 4,17 

2 8,33 

1 4,17 

2 8,13 

4 16,66 

1 

1 

l 
1 

1 

1 

4,17 

4,17 

4,17 

4,17 
4,17 

4,17 

24 '100 ,00 

ASSOCIADAS 

N~ \ 

l 3,26 

4 4,35 

14 15,21 

l 

9 

1 

1,09 

9,77 
1,09 

11 11,95 
7 7,61 

1 1,09 

4 

1 

1 

1 

2 

7 

1 

6 

1 

1 

2 

4 

7 

2 

4,35 

1,0'? 

1,09 

1,09 

2,17 

7,61 

1,09 

1,09 

6,52 
1,09 

1,09 

2,17 

4,15 

7,61 
2,17 

92 100,00 
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Anexo 21 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais incluíram-se na categoria Deficiência Mental 

Severa (313), atestados original e refeito. 

---=::::::::::::o::::o----------------·-A-T-1>-.S-"l-'A-O-O-S---T----O-R-I-G-l-N·-A-L-------R-~-F-E-l -:;.-0-·--

A2 

A4 

AS 
A6 

AlO 

A2l 
A28 

A39 

A42 

A43 

A53 

A 58 

A65 

A66 

A67 

A69 

A71 
A72 

A74 

A79 

A80 

A8l 

A82 

A83 

A84 

A8S 

A86 

A87 

A88 

A89 
A92 

A93 

A9S 

A96 

Al02 
Al04 

A120 

A130 
Al37 

Al41 

Al49 

CAUSAS LIS'l'A A 

Febre tifóide 
Disenteria bacilar c ameblase 

Enterite e outras doenças dtarriicas 

Tuberculose do aparelho resp1ratório 

Outras tuberculoses, lnc1uinjo efeitos tar
dios 

Outras doenças bacterianas 
Hepatite infecciosa 

E~tquistossomlase 

Ancilostomlase 

Outras helmintlases 

Tumor maligno da pele 

Tumor maligno d<! outras localizaçõe,; e 
loca1i~a~ões naõ especificadas 

de 

Avitaminose e outras deficiências nutricio
nais 

Outras doenças das glândulas endócrinas 
do metabolismo 

Anemias 

Psicose 

Deficiência mental (oligofrenias) 

Meningite 

Epilepsia 

e 

Outras doenças do sistema nervoso e dv.> ór
gãos dos sentidos 

Febre reumática ativa 

Doenças resumáticas crónicas do coração 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras formas de doenç3s do cocação 

Doenças cerebrovasculares 

Doenças das artérias, das arteriolas e dos 
vasos capilares 

Trcmboses venosas e embolias 

Outras doenças do aparelho circulatório 

Infecções respiratórias agudas 
Outras pneumonias 

Dron4uite, enfi~ema e asma 
Ll!lpiema e abscesso do pulmão 

Outras doenças do ar-arelho respiratório 

Cirrose hepática 
Outras doenças do aparelho digestivo 

Outras_doenças da pele o do tecido cclul.>r 
subcutaneo 

A~ demai,; anomalias congênitas I 
Sintomas e cst:.dos rr.órt.!dr>G '"la)-deflnido!i I 
Quedas ac1Jontal& 

Lt~ttOt·s dos t;IJ,Iit-: Sf! tqrh.,r ·' fiC foram acidPn- I 

BÂ!;ICAS 

N9 \ 

2 ),tiS 

7 13,47 

4 7,69 

1 1,92 

1 

l 

4 

1 

s 

l 

4 

2 

1,92 

1,92 

1,91 

7,69 

1,92 

9,62 

1,92 

7,69 

3,85 

11 21,16 

1 

2 

2 

1,92 

3,65 

3,85 

1,92 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

8 17,02 

2 

2 

2 

l 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

16 

4,26 

4,26 

4,26 

2,12 

2,12 

4,26 

4,26 

2,12 

4,26 

4,26 

8,50 

4,26 

34,04 

8ASICAS 

N9 \ 

2 

1 

4 

4 

l 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3,85 
1,92 

7,69 

7,69 

1,92 

1,92 

3,85 

1,92 

1,92 

1,92 

1,92 

1,92 

6 11,55 

l l 192 

6 11,55 

1 1,92 

4 7,69 

1 

s 

l 

2 

1,92 

9,63 

1,92 

1,92 

1,92 

3,65 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 

2 

1 

1 

9 

0,61 

0,61 

1,22 

0,61 

0,61 

0,61 

5,49 

27 16,45 

4 2,44 

18 10,98 

29 17,67 

e 4. 8e 

3 1,83 

1 0,61 

3 1,83 

3 1,83 
5 3,05 

3 

1 

s 
1 

3 

1 

4 

5 

13 

1,83 

0,61 

0,61 

3 ,OS 

0,61 

1,83 

0,61 

2,44 

3,05 

5,49 

7,9) 

0,61 

tal ou 1ntenci<.llo.lint~"!lle lntliqiddS · __J_ l 1,'12 - - l 1,~2 - -

TO TA I, ______ 1__~~~~~----~~~--~~~~~..!..:l_iü<~~-
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Anexo 22 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men-

tais incluiram-se na categoria Deficiência Mental 

Grave (314), ate~tados original e refeito. 

-------- A'l't::~'I'ALIOS O H l G J N A L H 1:; f J;; 1 'l' O 

~~----~----~~·----

AS 
A6 

AlO 

C~USAS LISTA A ------ CAUSAS 

--------· ~nterite e outras doenças d!arréicas 

Tuberculose do aparelho respiratório 

Outras tuberculoses, incluindo efeitos tar
dios 

A42 Ancilostomlase 

A43 Outras helm!ntlases 

A58 Tumor maligno de outras local~zações e 
localizações não especificadas 

de 

A65 

A67 

A69 

A70 

A71 
A74 

A79 

A82 

A8) 

A84 

A85 

A92 

A93 

A95 

1..96 

A99 

Al02 

Al04 

Al20 

Atitaminose e outras deficiências nutricio
nats 

Anemias 

P1>icose 

Neurose, transtornes da personalidade e ou
tros transtornos mentats nào-psicóticos 

Deficiência mental (oligofrenias) 

Epilepeia 

O~tras doenças do sistema nervoso e dos ór
gaos dos sentidos 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coraçao 

Outras formas de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculares 

Outras pneumonias 

Bronquite, enfisema e asma 

Etr.piema e absces,;o do pulmão 

Outras doenças do aparelho respiratório 

Gastrite e duodenite 

Cirrose hepática 

Outras doenças do aparelho digestivo 

Outras doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo 

A130 As d~ais anomalias congênitas 

Al37 Sintomas e estados mórbidos mal-definidos 

Al46 As demais causas acidentais 

T O T A L 

BJI.siCAS 
N9 \ 

4 13,79 

3 lO, 34 

l 3,45 

l 3,45 

2 6,90 

4 13,79 

1 

1 

2 

3,45 

3,45 

6,90 

- . -
7 24,13 

l 

1 

1 

3,45 

3,45 

3,45 

29 100,00 

ASSOCIADAS 
N9 \ 

1 
1 

1 

2,21 

2,27 

2,27 

5 11,36 

4 

2 

3 

3 

1 

2 

9,09 

4,55 

6,82 

6,82 

2,27 

4,55 

7 15,91 

1 2,27 

4 9,09 

1 2,27 

8 18,19 

44 100,00 

BllSICAS 
N9 \ 

4 13,79 

3 10,3~ 

l 3,45 

1 3,45 

7 H,ll 

4 13,79 

1 3,45 

2 

2 

1 

2 

1 

6,90 

6,90 

3,45 

6,90 

3,45 

~9 100,00 

ASSOCIAUAS 
N9 \ 

2 

7 

1 

1,67 

5,83 

0,83 

21 l7 ,50 

ll 9,17 

0,63 

18 15,00 

1\ 9,17 

ll 9,17 

2 

1 

4 

3 

1 

4 

1 

2 

3 

5 

9 

2 

1,67 

0,83 

3,33 

2,50 

0,83 

3,33 

0,83 

1,67 

2,50 

4,17 

7,50 

1,67 

120 100,00 
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Anexo 23 - Causas.de morte em pacientes cujos transtornos ne:n-

A4 

AS 

A6 

tais inclu!ram-se na categoria Deficiência Mental 

De Grau Não Especificado (315), atestados original 

e refeito. 

ATESTAOOS 

CAUSAS LISTA A ~ 
01senteria bacilur e amebla8• 

Enterite e outras doenças diarréicas 

Tuberculose do aparelho respiratório 

ORIGINAI. 

S.'SICAS 

NQ \ 

1 5,00 

4 20,00 

1 5,00 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

1 -l,OO 

R E F E I T O 

8ASICAS 

N9 \ 

1 5,00 

2 10,00 

1 5,00 

ASSOCIADAS 

NY \ 

1 

l 

1,39 

1,39 

A4l ~ttras helmintiases 1 4,00 l 4,17 

AH 

A64 

A65 

A67 

A69 

A71 

A74 

A79 

A82 

A83 

A84 

A85 

A86 

.1.92 

A9l 

A96 

A104 
A12Q 

Al30 

Al37 

Todas as demais doenc,,s clas,;1f1cadas como 
infecciosas e parasitárias 

Diabetes mellitua 

Avitaminose e outras deficiências nutricio
nais 
• Anemias 

Psicose 

Deficiência mental (oligofrenias) 

Epilepsia 

Outras doenças do sistema nervoso e dos ór
gãos dos sentidos 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquémicas do coraçao 

Outras formas de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculares 

Doenças das artérias, das arteríolas e dos 
vasos capi1ar"s 
Outras pneumonias 

Bronquite, enfisetna e asrr.a 

Outras doenças do aparelho respiratório 

Outras doenças do aparelho digestivo 

Outra5 doenças da pele e do tecido celular 
subcutãneo 

As demais anomalias congênitas 

Sintomas e estados mórbidos Mal-definidos 

T O T A L 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

1 

5,00 

5,00 

15,00 

5,00 

10,00 

5,00 

20,00 

5,00 

20 100,00 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

8 

8,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4 ,o o 

8,00 

8,00 

4,00 

4,00 

8,00 

4,00 

32,00 

2S 100,00 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

5,00 

5,00 

10,00 

10,00 

10,00 

5,0(,) 

15,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

1 

10 

4 

1 

8 

5 

6 

6 

4 

5 

1 

4 

1 

4 

l,39 

D,88 

!i,56 

1,39 

11,10 

6,94 

4,17 

5,S6 

8,33 

8,33 

~,56 

6,94 

1,39 

5,36 

1,39 

5,S6 

72 10(J,00 
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Anexo 24 - Causas de morte em pacientes cujos transtornos men 

tais nao receberam diagnóstico, atestados origi-

nal e refeito. 

O R I G I N A L REt'EITO 

----------

ATESTADOS 
--=-------+--------

-------- CAUSAS 

A5 

A6 

A65 

A67 

A70 

A74 

A82 

A83 

A84 

AB5 

A92 

A93 

A9ó 

Al04 

Al20 

Al37 

A -----------··-
CAUSAS LISTA 

Enter1te e outras doenças diarrétcas 

Tuberculose do aparelho respiratírio 

Avitaminose e outras deficiências nutricio
nais 

Anemias 

Neurose, transtornos da personalidade e ou
tros transtornos men~ais nào-psicóticos 

Epilepsia 

Doenças hipertensivas 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras form~s de doenças do coração 

Doenças cerebrovasculares 

Outras pucumor.ias 

Bronquite, enfisema e asma 

Outras doenças do aparelho respiratório 

Outras doenças do aparelho digestivo 

Outras doenças da pele e do tec1Jo celular 
subcutâneo 

Siutomas e estados mórbidos mal-definidos 

Al38 Acidentes de veiculas a n~tor 

Al47 

Al49 

Suicidio e le3Ões auto-inrliaidas 

Lesões das quais se 1gnora se foram aciécn
tal ou lntcncion~lmente •nfl&qldas 

T O T A L 

BASlCAS 

N'i' \ 

6 22,23 

3 11,11 

1 

1 

1 

1 

3,70 

3,70 

3,70 

3,70 

3,70 

3 11,11 

9 33,35 

1 3,70 

27 lOO,OC 

ASSOCIADAS 

N9 \ 

5 21,73 

2 &,70 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

8 

4,35 

8,70 

4,35 

4,35 

4,35 

8,70 

34.77 

23 100 ,00 

BASICAS 

N'i' \ 

4 14.81 

3 11,11 

14.82 

3,70 

3,70 

3 11.11 

7 25,9' 

2 

1 

7,41 

3,70 

3,70 

27 100,00 

ASSOClAúAS 

N9 \ 

9 16,98 

7 lJ. 20 

1,89 

9 16,98 

6 11.32 

1 

9 

9 

1 

1, 89 

1, 89 

16,98 

16,98 

1.89 

53 100,00 


