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Jan

OMS declara a 
doença 
respiratória aguda 
devido ao vírus 
SARS-CoV-2 como 
ESPII

OMS recomenda 
código de uso 
emergencial 
U07.1 para a 
doença Covid-19

Brasil recomenda uso 
código B34.2 
(coronavírus de 
localização não 
especificada)  com o 
marcador U04.9 (SARS) 
para Covid-19
 
OMS recomenda o  U07.1 
Covid-19 (vírus 
identificado) e U07.2 
Covid-19 (vírus não 
identificado, 
clínico-epidemiológico)

Março Maio

Brasil recomenda uso do  
U07.1 Covid-19 (vírus 
identificado) e U07.2 
Covid-19 (vírus não 
identificado, 
clínico-epidemiológico)

Brasil recomenda 
código para 
SIM-P* 
temporalmente 
associada a 
Covid-19 (M30.3)
 

SetembroFev

Antecedentes 

Em 2020

*Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica



Janeiro

OMS ativa códigos  para as 
condições que ocorrem no 
contexto da Covid-19

Brasil publica orientações sobre os novos
códigos de emergência:

*Condições pós Covid-19
*SIM-P
*Reação adversa a uma vacina contra Covid-19
*Reincidência de Covid-19 (acordo CEMECE)

Antecedentes 

Em 2021

Maio

*Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica



Orientações sobre o uso de novos códigos de 

emergência para as causas de morte relacionadas às 

condições que ocorrem no contexto da Covid-19



Novos códigos no contexto da Covid-19 
Objetivo

➔ Padronizar a codificação das causas informadas na Declaração de Óbito no 
contexto da Covid-19

As recomendações contidas nesta nota podem sofrer alterações 

mediante o surgimento de novas orientações  sobre o tema



Novos códigos no contexto da Covid-19 
Considerações gerais

➔ Os códigos atribuídos pela OMS serão considerados marcadores a serem 
utilizados em conjunto com outros códigos da CID-10

➔ As causas atestadas pelo médico na DO refletem uma sequência de eventos que 

conduziram à morte e as relações existentes entre elas

● Essa descrição não deve ser desconsiderada

➔ Verificar se a causa selecionada foi aceita pelo SCB

● Caso contrário, reservar a DO para conferência e comunicar 

às esferas de gestão cabíveis



Novos códigos no contexto da Covid-19 

Condição de saúde posterior à Covid-19



Novos códigos no contexto da Covid-19 

B94.8 (Sequelas de outras 
doenças infecciosas e 
parasitárias especificadas)

                 +
U09.9 (Condição de saúde 
posterior à covid-19, não 
especificada)

Condição de saúde 
posterior à covid-19

Inclui

Covid-19 infecção antiga
Efeito residual de Covid-19
Efeito tardio de Covid-19
Sequela de Covid-19
Síndrome pós-Covid-19
Pós-Covid-19

Sequelas e efeitos 
tardios



Exemplo 
➔ Quando no atestado houver uma sequência de eventos com menção de condição de saúde posterior à 

Covid-19, o codificador deverá alocar os códigos B94.8 + o marcador U09.9, na mesma linha 

 Masculino, 80 anos, positivo para Covid-19 há 1 ano e 2 meses 



Condições de saúde posterior à Covid-19 

➔ As categorias referentes a sequelas são usadas para indicar que a morte resultou de efeitos 

tardios de uma afecção e não durante sua fase ativa:

◆ devem ser informadas como sequela ou efeitos residuais, qualquer que seja o intervalo 

entre o aparecimento da doença e a morte

➔ Se a afecção for informada como “sequela de Covid-19, codificar como sequela

➔ Se não há descrição de “sequela de Covid-19 e há tempo descrito ocorrido há 1 ano ou mais, 

codificar como sequela de Covid-19



Novos códigos no contexto da Covid-19 

Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica
SIM-P



Novos códigos no contexto da Covid-19 

M30.3 (Síndrome de 
linfonodos mucocutâneos 
[Kawasaki])

                     +
U10.9 (Síndrome inflamatória 
multissistêmica associada à 
Covid-19, não especificada)

Síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátrica

Inclui

Tempestade de citocinas

Síndrome semelhante à 
Kawasaki

Síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátrica 

Síndrome multissistêmica 
inflamatória em crianças 

Temporalmente 
associada à Covid-19



Exemplo 

Masculino, 9 anos, positivo para covid-19 há 28 dias

➔ Quando no atestado  houver uma sequência de eventos com menção de SIM-P, o codificador deverá 
alocar os códigos M30.3 + o marcador U10.9, na mesma linha 



Novos códigos no contexto da Covid-19 

Vacinas contra Covid-19 que causam efeitos 
adversos em seu uso terapêutico, não 

especificado



Novos códigos no contexto da Covid-19 
Vacinas contra Covid-19 que causam efeitos 

adversos em seu uso terapêutico
Y59.0 (Vacinas antivirais) 

                                    +
T88.7 (Efeito adverso não especificado de droga 

ou medicamento)

                                     +

U12.9 (Vacinas contra a Covid-19 que causam 

efeitos adversos com finalidade terapêutica, não 

especificada)



Novos códigos no contexto da Covid-19 

Óbitos por eventos 
adversos pós-vacinação 

na CID-10

•Contido no capítulo XX: causas externas de morbidade e mortalidade - 
identificar a circunstância da lesão

Agrupamento de complicações de assistência médica e cirúrgica: 
efeitos adversos às drogas, medicamentos e substâncias biológicas com 
finalidade terapêutica

•Contido no capítulo XIX: Lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas -  identificar a natureza da lesão

Agrupamento de complicações de cuidados médicos e cirúrgicos, 
não classificados em outra parte



Exemplo 

Masculino, 45 anos, histórico de alergias a múltiplas medicações. Recebeu vacina contra Covid-19

➔ Quando no atestado houver uma sequência de eventos com menção de efeito adverso às vacinas contra 
Covid-19, o codificador deverá alocar os códigos Y59.0 + o T88.7 + o marcador U12.9, na mesma linha



A causa básica será Y59.0 

EAPV no seletor de causa básica

Atentar para as 
janelas 

de críticas do SCB 



Novos códigos no contexto da Covid-19 

Reincidência de Covid-19, 
confirmada 



Novos códigos no contexto da Covid-19 

B34.2 (Infecção pelo 

coronavírus de localização 

não especificada)

                    +
U92.1  (Reincidência de 

Covid-19, confirmado)

Reincidência de Covid-19, 
confirmada

Inclui

Novo contágio de Covid-19

Novo episódio de Covid-19

Reinfecção de Covid-19

Acordo CEMECE*

*Centro Mexicano de Classificação de Doenças



Exemplo 

Masculino, 45 anos, com dois diagnósticos confirmados de Covid-19 em intervalo de 90 dias. Foi 
realizado sequenciamento do genoma do coronavírus, apresentando linhagens diferentes.

➔ Quando no atestado houver menção de reinfecção de Covid-19, o codificador deverá alocar os códigos B34.2 + 
o marcador U92.1, na mesma linha 



Quadro síntese de códigos 
utilizados no contexto da Covid-19

Andréa Lobo
Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica

Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não 
Transmissíveis Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde



Marcadores Causa básica
Composição

Código Descrição Código Descrição

U07.1
Covid-19, vírus identificado (para 
casos confirmados por critério 

laboratorial)
B34.2 Infecção pelo coronavírus de localização 

não especificada B34.2 + U07.1

U07.2

Covid-19, vírus não identificado (para 
casos confirmados por critério clínico 

imagem, clínico-epidemiológico ou 
ainda suspeitos)

B34.2 Infecção pelo coronavírus de localização 
não especificada B34.2 + U07.2

U09.9 Condição de saúde posterior à 
Covid-19, não especificada B94.8 Sequelas de outras doenças infecciosas e 

parasitárias especificadas B94.8 + U09.9

U10.9
Síndrome inflamatória 

multissistêmica associada à Covid-19, 
não especificada

M30.3 Síndrome de linfonodos mucocutâneos 
[Kawasaki] M30.3 + U10.9

Quadro síntese

Continua...



Marcadores Causa básica
Composição

Código Descrição Código Descrição

U12.9
Vacinas contra a Covid-19 que causam 

efeitos adversos com finalidade 
terapêutica, não especificada

Y59.0 Efeitos adversos 

Y59.0 + T88.7 + U12.9

T88.7* Efeito adverso não especificado de droga 
ou medicamento

U92.1 Reincidência de Covid-19, confirmado B34.2 Infecção pelo coronavírus de localização 
não especificada B34.2 + U92.1

Quadro síntese

*Não se configura como causa básica. Natureza da lesão



Óbito infantil e fetal

Situação Marcador Causa básica Composição

Mãe, Covid-19 confirmada (vírus identificado) e feto 
positivo OU 

feto ou recém-nascido negativo ou inconclusivo

 U07.1 P00.2 B34.2  P00.2 + B34.2 + U07.1

Mãe, Covid-19 (sem identificação viral) e feto positivo 
OU

feto ou recém-nascido negativo ou inconclusivo

U07.2 P00.2 B34.2 P00.2 + B34.2 + U07.2

Recém-nascido ou infantil (< 1 ano) testou positivo e 
não relacionado com a doença da mãe 

U07.1 B34.2  B34.2 + U07.1

Recém-nascido ou infantil (< 1 ano) suspeita para 
Covid-19 e não relacionado com a doença da mãe

U07.2   B34.2 B34.2 + U07.2

Algumas situações especiais



Óbito materno (mulher no ciclo gravídico-puerperal)

Situação Marcador Causa básica Composição

 Covid-19 confirmada U07.1 O98.5 O98.5 + B34.2 + U07.1 

Suspeita de Covid-19 U07.2 O98.5 O98.5 + B34.2 + U07.2 

Condição de saúde posterior à Covid-19 U09.9 O98.5 O98.5 + U09.9

Evento adverso pós-vacinação contra Covid-19 U12.9 Y59.0 Y59.0 + T88.7 + U12.9 + O93.5

Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica 
(10 a 19 anos) U10.9 O99.8 O99.8 + U10.9

Reincidência de Covid-19 U92.1 O98.5 O98.5 + U92.1

Algumas situações especiais



CID- 10 e CID-11



Atualização do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade e 

seletor de causa básica

Gabriel Oliveira
Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica

Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não 
Transmissíveis Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde



Como os sistemas serão atualizados?

Atualização3
● Basta escolher apenas o tipo da instalação (se local 

ou estadual) e clicar no botão para atualizar
● Se for instalação estadual, será necessário preencher 

algumas informações, como a UF e IP do servidor

Instalação do atualizador2 ● Foi elaborado um programa que fará a atualização do 
sistema. Será um processo bem fácil

Backup do banco de dados1
● É fortemente recomendado a realização de um backup 

(cópia de segurança) do banco de  dados

Verificação4 ● Após a atualização, verificar no rodapé do sistema a 
alteração da versão.



Passo a passo

Backup do banco de dados1
● Abrir o exportador do sistema, realizar a autenticação. Vá 

na aba “Manutenção” >> “Fazer backup do banco de 
dados”



Passo a passo

Instalação do Atualizador2
● Será enviado o instalador da atualização. Para iniciar a 

instalação, basta dar 2 cliques no executável.



Passo a passo

Instalação do Atualizador2 ● Basta seguir o processo de instalação.



Passo a passo

Instalação do Atualizador2 ● Basta seguir o processo de instalação.



Passo a passo

Atualização3
● Após a instalação, será criado um ícone no desktop (Área 

de trabalho). Bastá dar 2 cliques.



Passo a passo

Atualização3
● Após a instalação, será criado um ícone no desktop (Área 

de trabalho). Bastá dar 2 cliques.

● Na instalação estadual, é 
necessário informar a UF da 
instalação e o IP do banco de 
dados.



Passo a passo

Atualização3
● Após a instalação, será criado um ícone no desktop (Área 

de trabalho). Bastá dar 2 cliques.

● Ao clicar no botão “Atualizar”, 
favor aguardar o término do 
processo.



Passo a passo

Atualização3
● Após a instalação, será criado um ícone no desktop (Área 

de trabalho). Bastá dar 2 cliques.

● Ao término, será exibido a 
mensagem. Basta clicar no 
botão “Ok”.



Passo a passo

Verificação4
● Após a atualização, verificar no rodapé do sistema a 

alteração da versão.

● Ao acessar o SCB, a versão 
exibida no rodapé deverá ser 
3.4.0.0/3.4



Passo a passo

Verificação4
● Após a atualização, verificar no rodapé do sistema a 

alteração da versão.

● CID U12.9



Distribuição da Atualização

Estará disponível no FTP que os estados utilizam, amanhã, na 
pasta SIM >> ATUALIZACAO 3.4

Os estados deverão se programar para realizar a distribuição 
para os seus municípios



Relatório de qualidade dos dados do 
Sistema de Informações sobre 

Mortalidade no contexto da Covid-19

Caroline Tonietto
Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica

Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não 
Transmissíveis Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde



Método para revisão registros com códigos 
para Covid-19

Disseminação do resultado03
● Separado planilhas por UF de instalação
● Disponibilização via FTP de cada estado
● E-mail com orientações de reclassificação

Classificação dos registros 
(TP_ANALISE)02 ● Classificação dos registros de acordo com causa básica e 

menções no atestado

Exportação e Seleção dos 
Registros01 ● Programa de Importação e Exportação de dados SIM

● Seleção dos dados da COVID-19 utilizando o TabWin (SQL)



Classificação para revisão dos registros com 
códigos para Covid-19
❏ Codificação SEM inconsistências 

❏ Codificação Caus Básica B34.2 e atestado B34.2 U07.1
❏ Codificação Caus Básica B34.2 e atestado B34.2 U07.2
❏ Registros com outras Causas Básicas e mencionado (B34.2,U07.1,U07.2 ou U04.9)

❏ Codificação COM inconsistências
❏ Causa Básica B34.2

❏ Registros com Causa Básica B34.2 e menção dos códigos B34.2 U04.9 na mesma linha, sem o U07.1 ou U07.2
❏ Registros com Causa Básica B34.2, sem menção dos códigos U07.1 ou U07.2
❏ Registros com Causa Básica B34.2, com menção da codificação B34.2 U07.1 e B34.2 U07.2 no atestado
❏ Registros com Causa Básica B34.2, com menção do código B34.2 e código U07.1 ou U07.2 alocado em outra 

posição ou sem espaço
❏ Registros com Causa Básica B34.2, com menção do código U04.9 em linhas distintas e sem os códigos U07.1 e 

U07.2
❏ Causa Básica com CIDs inválidos

❏ Registros com Causa U04.9 ou U04 COM menção do código B34.2 ou U071 ou U07.2
❏ Registros com Causa U04.9 ou U04 COM menção do código J98.8
❏ Registros com Causa U04.9 ou U04 SEM menção do código B34.2 ou do código J98.8
❏ Registro com Causa Básica B34
❏ Registro com Causa Básica U07.1
❏ Registro com Causa Básica U07.2
❏ Registros com Causa U07.9 ou U07.4 ou U07.3



Últimos Resultados -Revisão registros com 
códigos para Covid-19

Principais inconsistências 
Registros com Causa Básica B34.2 sem menção dos códigos U07.1 ou U07.2              29.314 
Registros com Causa U04.9 ou U04 sem menção do código B34.2 U07.1 ou U07.2 ou do código J98.8   16.858 
Registros com Causa U04.9 ou U04 COM menção do código B34.2 ou U07.1 ou U07.2       4.514 



Últimos Resultados -Revisão registros com 
códigos para Covid-19



Informes



Informes
➔ Notas atualizadas

◆ Codificação das causas de morte com menção da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica 
no contexto da doença causada pelo Coronavírus (Covid-19)

◆ Orientações sobre novos códigos de emergência para as causas de morte relacionadas a condições 
que ocorrem no contexto da covid-19

◆ Orientações para o preenchimento e fluxo da Declaração de Óbito no contexto dos eventos 
adversos às vacinas contra Covid-19

➔ Cadastro codificador

◆ Realizar atualização do módulo
◆ Atualização do codificadores



Informes

➔ Webinar - Câmara Técnica Assessora para Gestão da Família de Classificações 
Internacionais

◆ Reserve a data:  18/06/2021

➔ Repositório



➔ Para os óbitos de mulheres com aids, ocorridos durante o período 
gravídico-puerperal e     confirmado que foram resultantes de complicações 
agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez:
◆ Codificar O98.7 (doença pelo vírus da imunodeficiência humana/HIV 

complicando gravidez, parto e ou puerpério)

Desidratação

Gastroenterite

Aids

E86

A09

O98.7
CB: PG (O98.7)

Codificação de morte materna em mulheres com aids



Dúvidas técnicas sobre instalação e atualização 

gabriel.francisco@saude.gov.br
francinara.almeida@saude.gov.br
suportesim.sinasc@saude.gov.br

mailto:gabriel.francisco@saude.gov.br
mailto:francinara.almeida@saude.gov.br
mailto:suportesim.sinasc@saude.gov.br
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