
 
 
 
NOTA TÉCNICA 
 
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA 
 
Indicador 38 (universal) do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2013 – 2015.  
 
Fonte desta nota técnica: 

 
 
 
Fonte dos indicadores:  

 
 
 

 
 
 
Diretriz Nacional: 

 Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e 
vigilância em saúde. 

Objetivo Nacional: 

 Objetivo 7.1 – Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde. 
Meta: 

 Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 
 
Relevância do Indicador: 

 Possibilita a inferência sobre a qualidade das informações relativas às causas de mortalidade, pela 
aferição da participação proporcional dos óbitos com causa definida no total de óbitos não fetais 
notificados. 

 
Método de Cálculo: 

 Total de óbitos não fetais com causa básica definida X 100 / Total de óbitos não fetais 
 
Fonte dos dados utilizados na origem:   

 Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 
 
Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação: 

 Mês de fechamento do banco de dados da base nacional: fevereiro, 14 meses apos termino do ano. 
Isto é, em fevereiro de 2013, os dados fechados foram relativos ao ano de 2011. 

 Periodicidade para monitoramento: anual 

 Periodicidade para avaliação: anual 
 
Recomendações, observações e informações adicionais: 

 Parâmetro Nacional para Referencia: ≥ 90%. 
 
Limitações:  

 O indicador depende da qualidade e agilidade na atualização do SIM. Eventuais falhas exigem cautela 

na interpretação. 

 

Adaptada pela equipe do CONASS com base nas fichas de qualificação dos indicadores 
do Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015. Ministério da 
Saúde / SGEP / DAIS (2ª edição). Pág. 91. 
Disponível em http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf  
Acesso em janeiro de 2015. 

Indicadores disponíveis no site do DATASUS / Ministério da Saúde (TABNET) - 
Indicadores do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 – Edição 
2015: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201  
Acesso em abril de 2016. 
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