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  "Conheça sua epidemia, conheça 
seu sistema, conheça sua resposta." 

— UNAIDS, 2008

"Nenhum país tem certeza de quantas 
pessoas perdeu na pandemia [COVID-19]"  

- New York Times, 2020

Prefácio
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto 
da doença de coronavírus 2019 (COVID-19) uma Emergência de Saúde Pública de 
Interesse Internacional. A Mesmo antes desta declaração, a contagem de mortes e 
casos era o principal meio de rastrear o crescimento e a trajetória da pandemia. Em 
particular, os gráficos que descrevem o excedente de mortalidade total semanal por 
países de todo o mundo têm sido uma maneira cada vez mais comum e poderosa de 
capturar e apresentar o impacto da pandemia de COVID-19. 

O objetivo deste documento é fornecer orientações práticas para implementar a 
vigilância rápida de mortalidade (VRM) e medir o excedente de mortalidade no 
contexto da pandemia de COVID-19, com foco na implementação em locais com 
poucos recursos. Isso inclui cenários com sistemas de coleta de dados amplamente 
baseados em papel.

Definimos VRM como "um sistema para gerar contagens diárias ou semanais da 
mortalidade total por idade, sexo, data da morte, local de ocorrência da morte e local 
de residência habitual". O excesso de mortalidade é o número de óbitos registrados 
no ano corrente que ultrapassa os limites esperados, calculados com base na série 
histórica. No contexto da COVID-19, os aumentos na mortalidade total são atribuídos 
aos efeitos diretos e indiretos da pandemia.

Embora esta orientação seja específica da COVID-19, o conceito básico de vigilância 
rápida de mortalidade acrescenta a arquitetura internacional dos sistemas de 
vigilância sanitária da população e de registro civil e estatísticas vitais (RCEV). 

A  https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-re-
gulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Em uma extremidade de espectro, em cenários positivos, os sistemas RCEV são 
totalmente funcionais, com a digitalização acelerada dos registros de mortes e suas 
causas de morte quase em tempo real. Nessas circunstâncias, não há distinção entre 
VRM e RCEV . No outro extremo do espectro, existem cenários em que os sistemas 
RCEV  são fragmentados, apresentando baixa completude e cobertura, digitalização 
parcial e sem capacidade para fornecer os dados de mortalidade em tempo hábil. 
Nesses contextos, a VRM pode desempenhar funções importantes - particularmente 
onde restrições a movimentação podem estar diminuindo o registro de óbitos durante a 
epidemia. Essas funções incluem: I) fornecer contagens semanais de mortes em tempo 
mais oportuno do que seria possível de outra maneira; e II) obter e reter informações 
suficientes para o registro oficial posterior de cada morte no sistema RCEV.

Neste documento, fornecemos:

• A lógica e o modelo conceitual da VRM

• Orientações para vigilância baseada em unidades de saúde e na comunidade

• Orientações para análise, visualização e uso dos dados 

• Um checklist para estabelecer um sistema de vigilância rápida de mortalidade

Além da coleta de dados de para o cálculo da mortalidade total, também foi abordada 
a integração com outros sistemas de vigilância e a inclusão de informações sobre 
tipo ou causa da morte. Os princípios orientadores da VRM devem ser aqueles 
relacionados a qualquer inovação de sistema: propriedade e liderança do país, 
capacitação, adaptabilidade e sustentabilidade. Além disso, deve-se enfatizar que 
a VRM deve, sempre que possível, ser integrada ao sistema nacional de RCEV - cuja 
natureza essencial, mesmo em condições de pandemia, foi esclarecida pelas Nações 
Unidas. B

Este guia técnico é um dos vários recursos globais desenvolvidos e apoiados pela 
OMS e parceiros, incluindo os da Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative. 
Além deste documento, esses recursos globais incluem: 

• Uma nota técnica sobre a codificação de mortalidade com certificação médica, 
a Classificação Internacional de Doenças (CID) e a notificação de mortalidade 
associada à COVID-19

• Orientação técnica sobre a codificação da COVID-19 no CID-10 C

• Um portal na web em que os países estão sendo solicitados pela OMS a notificar 
a mortalidade semanal com base em dados agregados da certificação oficial de 
causa de morte, sempre que possível.

De acordo com o artigo 64 de sua constituição, a OMS é obrigada a solicitar a 
cada Estado Membro que forneça estatísticas sobre mortalidade. Além disso, o 
Regulamento da Nomenclatura da OMS de 1967 afirma a importância de compilar e 
publicar estatísticas de mortalidade e morbidade de forma comparável. Os Estados 
Membros começaram a relatar dados de mortalidade à OMS desde o início dos anos 
1950 e essa atividade de relatório continua até hoje. Todos os anos, a OMS faz um 
chamado anual por dados sobre mortalidade e causas de morte, e esses dados têm 
impulsionado as principais políticas e pesquisas em saúde globais.

B  https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
C  https://www.who.int/classifications/icd/COVID-19-coding-icd10.pdf?ua=1

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.who.int%252Fclassifications%252Ficd%252FCOVID-19-coding-icd10.pdf%253Fua%253D1&data=02%257C01%257Cpsetel%40vitalstrategies.org%257C6f4f5918d96e4bed94e408d7f5c6eb24%257Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%257C0%257C1%257C637248107016297067&sdata=H9i9Q5b6TzgOidZEjz68FHGFgmWDpZ5KFCc2uGvnaDo%253D&reserved=0
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Por que implementar  
a vigilância rápida de mortalidade?

O slogan "Conheça sua epidemia. Conheça sua resposta" é tão relevante hoje quanto 
era quando foi usado pela primeira vez para vincular evidências a ações diante da 
AIDS [1]. Como então "conhecemos" a epidemia? Como medimos isso? No contexto 
atual, dois indicadores-chave de impacto são o número de casos de COVID-19 e o 
número de mortes de COVID-19, conforme relatado nos painéis globais.D No entanto, 
esses indicadores são desafiadores de medir e refletem apenas parte do ônus e 
distribuição do surto. Os dados existentes dos sistemas de vigilância de rotina, e 
particularmente sindrômicos, podem abordar alguns dos déficits, servindo como um 
sinal precoce de casos não diagnosticados de COVID-19 [2]. No entanto, entender o 
verdadeiro impacto da COVID-19 na mortalidade requer dados confiáveis que nem 
sempre estão disponíveis em tempo hábil em muitos cenários com poucos recursos.  
A vigilância rápida de mortalidade (VRM) pode preencher essa lacuna onde os 
sistemas existentes de registro civil e estatísticas vitais (RCEV) não conseguem 
atender à necessidade.

Existem muitas abordagens para a vigilância da mortalidade, envolvendo sistemas 
de mortalidade por todas as causas e causas específicas no setor de saúde, bem 
como sistemas de registro civil e sistemas médico-legais de investigação de mortes. 
Idealmente, os países dispõem de um sistema de registro e notificação de óbito 
unificado e digitalizado, com altos níveis de cobertura e completitude, que capturam 
todas as mortes por todas as causas em todos os locais (por exemplo, hospitais, 
clínicas, casas ou prisões) e, portanto, podem ser usados para gerar todos os dados 
de mortalidade necessários imediatamente. 

No entanto, em muitos países de baixa e média renda, a cobertura e a completitude 
do registro civil de mortes costumam ser inferiores a 20%. Os hospitais, como 
principal fonte de dados de causa de morte, frequentemente não são integrados ao 
sistema de registro civil, e muitos sistemas são apenas parcialmente digitalizados, 
levando a atrasos significativos nos relatórios. Além disso, nem todos os países usam 
o formulário padrão internacional do atestado médico de causa de morte e, portanto, 
são incapazes de aplicar as regras da Classificação Internacional de Doenças (CID) 
para codificação da mortalidade. Isso dificulta a análise estatística dos dados de 
causa de morte ao longo do tempo e a comparação entre jurisdições - mesmo onde as 
mortes são cuidadosamente certificadas.

Talvez mais importante, o foco na mortalidade total incentiva a medição das mortes 
que ocorrem fora de uma unidade de saúde, o que pode ser a regra em muitos países 
de baixa e média renda. Em alguns países, até 70% das mortes podem ocorrer na 
comunidade e, portanto, estão fora do alcance de qualquer provável teste ou detecção 
de caso clínico de COVID-19.

D  Ver, por exemplo, Organização Mundial da Saúde (https://covid19.who.int/); Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.
edu/map.html); Google (https://www.google.com/covid19-map/)

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.google.com/covid19-map/
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FIGURA 1 
Mortes semanais em Manaus, Brasil (fonte: Portal da COVID - Registro Civil/Brasil) A 

A https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid

Por que mortalidade total?

Identificar a mortalidade específica de COVID-19 é um desafio em todo o mundo. Em 
muitos países, os limites à disponibilidade de testes levaram a critérios restritivos 
de acesso e uso, mesmo para os casos sintomáticos. Isso torna a generalização dos 
resultados dos testes impossível e a contagem de "casos" e "mortes" de COVID-19 
extremamente difíceis de interpretar. 

Sem o teste de todos os casos suspeitos, profissionais de saúde e médicos legistas 
dependem do conhecimento crescente dos sinais e sintomas associados às mortes 
por COVID-19. Nossa capacidade ou incapacidade de diferenciá-las de outras causas 
de morte pode resultar em erros de classificação. Além disso, devido a interrupções 
na sociedade e no sistema de saúde, a epidemia contribui para mortes  
por outras causas.

Diante desses desafios, a OMS pede a todos os governos que notifiquem a 
mortalidade total semanal, com base nos dados de registro, quando disponíveis 
em tempo hábil, e em outras fontes de dados do RMS. Os dados agregados podem 
ser carregados para OMS por meio de um portal global. Particularmente se isso 
for iniciado precocemente na epidemia, as visualizações da mortalidade total, 
mesmo sem a desagregação por idade e sexo, são facilmente interpretáveis. Por 
exemplo, a Figura 1 foi produzida usando dados publicamente disponíveis para uma 
grande cidade brasileira. Através dela podemos observar claramente o excesso de 
mortalidade a partir da semana 14 em 2020 em comparação com 2019. Mesmo sem a 
comparação histórica, as conclusões seriam gritantes. A Figura 2 mostra um intervalo 
de mortes historicamente esperado por semana na Suíça, uma maneira preferível de 
exibir o intervalo histórico se houver dados disponíveis. 
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FIGURA 2 Mortes semanais em 2020 por faixa etária, Suíça (fonte [3])

O objetivo da vigilância rápida de mortalidade é informar os tomadores de 
decisão sobre a magnitude e a tendência da epidemia, com foco direto no 
excesso da mortalidade. Ela fornece conechimento sobre a magnitude completa 
das consequências da epidemia para saúde (além das contagens de casos e de 
mortalidade com base no diagnóstico laboratorial) e sobre as disparidades no ônus da 
doença entre grupos geográficos e demográficos. Além disso, apesar da mortalidade 
ser um indicador tardio de infecções, ela fornece conhecimento sobre os padrões 
contínuos de transmissão na população. No entanto, os países também precisam 
contar com muitos outros indicadores para a tomada de decisões durante a pandemia 
da COVID-19.

Contagens semanais do total de mortes para atingir esse objetivo estão disponíveis 
em países de alta renda [3-6], mas raramente são publicadas em países de baixa 
e média renda. Atualmente, não existem padrões e protocolos claros para notificar 
todas as mortes, especificamente em condições epidêmicas, independentemente da 
causa [7, 8]. Alguns países de renda média, por exemplo, na América Latina, têm os 
dados e os estão analisando pela primeira vez em um contexto epidêmico.E Na África 
do Sul, onde os dados são obtidos de um registro populacional digitalizado, o sistema 
de vigilância rápida de mortalidade tem fornecido a rapidez necessária na produção 
de dados [9]. 

Este guia técnico aborda como a vigilância rápida de mortalidade pode ser aplicada 
para mortes em unidades de saúde e na comunidade em locais com recursos 
limitados. Isso inclui contextos com pouca ou nenhuma digitalização e conectividade. 
As orientações fornecidas permitirão às autoridades de saúde compilar dados para 
que possam detectar e monitorar a mortalidade, o que, por sua vez, informará a 
tomada de decisões ao longo da epidemia. A orientação foi mantida o mais simples e 
específica possível, tendo em mente que a implementação ocorrerá em  
condições desafiadoras.

E  Veja, por exemplo: https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid

https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid
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FIGURA 3  
 Sistema de vigilância rápida de mortalidade

O conceito de Vigilância  
Rápida de Mortalidade (VRM)
A função da vigilância rápida de mortalidade é gerar os dados necessários para 
analisar o excesso de mortalidade por idade e sexo semanalmente. No nível mais 
simples, o sistema deve ser capaz de gerar uma visualização das tendências de 
mortalidade ou excedente de mortalidade semelhante às das Figuras 1 e 2. Para isso, 
deve haver: i) uma fonte de mortes notificadas rápida e rotineiramente por idade, sexo 
e localização; e ii) alguns meios para estabelecer uma linha de base dos níveis de 
mortalidade pré-epidemia por idade e sexo contra a qual comparar os dados atuais.

O conceito de VRM possui dois componentes principais - vigilância baseada em 
unidades de saúde e vigilância baseada na comunidade - conforme mostrado na 
Figura 3. A vigilância baseada na comunidade é importante quando há confirmação 
ou suspeita de um número significativo de mortes ocorrendo em casa ou fora de 
uma unidade de saúde. Nos países em que uma proporção significativa de mortes 
é capturada apenas por médicos legistas como parte do sistema médico-legal de 
investigação de morte (MLIO), esse sistema também deve ser incluído.

NOTIFICAÇÃO BASEADA  
EM UNIDADES DE SAÚDE

NOTIFICAÇÃO BASEADA NA COMUNIDADE

TRANSMISSÃO DIÁRIA OU SEMANAL

COMPILAÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE, ANÁLISE

TOMADA DE DECISÃO

INVESTIGAÇÃO DE MORTE MÉDICO-LEGAL
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O conjunto mínimo de elementos de dados recomendado para coleta em todos os 
componentes de um sistema de VRM (por exemplo, unidade de saúde, comunidade e 
Insituto Médico Legal (IML), quando necessário) é o seguinte:

• Idade - idade do falecido na morte
• Sexo 
• Local de residência habitual - localização geográfica (por exemplo, região ou 

distrito) onde o falecido costumava residir 
• Data da ocorrência - data (dia, mês e ano) em que a morte ocorreu 
• Local da ocorrência - unidade de saúde, em casa ou outro local (por exemplo, 

uma rodovia)

O sistema deve operar principalmente sem a necessidade de proximidade física e 
interação entre coletores de dados e respondentes, principalmente sob condições 
epidêmicas mais severas. Dito isto, na medida em que qualquer atividade de vigilância 
exija trabalho em campo ou nas unidades de saúde, as orientações contidas no Anexo 
1 podem ser usadas para permitir a proteção dos trabalhadores de vigilância em 
diferentes cenários epidemiológicos.

Dadas as pressões nos sistemas em condições de pandemia, os processos de 
notificação existentes são provavelmente a melhor base para a vigilância rápida de 
mortalidade - e podem estar fora do fluxo usual de dados dos sistemas RCEV. Além 
disso, para permitir a disseminação oportuna de estimativas de mortalidade em 
tempo real, podem ser necessárias modificações no sistema de vigilância, incluindo 
alteração ou redução temporária da quantidade de dados coletados; encurtamento 
nos cronogramas de notificação; simplificação dos fluxo de dados; implementação de 
meios mais rápidos de transmissão de dados; ou abreviação de processos  
de validação.

Tais mudanças podem ser necessárias devido às demandas de notificações semanais 
e ao efeito de medidas sociais e de saúde pública na operação de sistemas de 
rotina. No entanto, deve-se tomar cuidado sempre que possível para coletar e reter 
ativamente os elementos de dados mínimos necessários para entrar em contato 
com as famílias e preencher um atestado oficial de óbito para fins de registro civil. 
A coleta, armazenamento e compartilhamento desses dados com os cartórios de 
registro civil permitirão que o sistema RCEV conclua o processo de registro de  
óbito posteriormente. 

Quaisquer processos de vigilância rápida de mortalidade estabelecidos devem 
considerar a infraestrutura e os processos de trabalho existentes para coleta e 
transmissão de dados, responsabilidades e recursos humanos existentes, protocolos 
ou procedimentos operacionais padrão para todas as partes interessadas envolvidas e 
soluções de tecnologia de comunicação para a coleta de dados.

Para a vigilância comunitária, deve ser feita uma avaliação inicial rápida das opções 
de vigilância ou notificação existentes que podem ser alavancadas para a VRM ou 
às quais a VRM pode ser integrada. Essa revisão deve considerar a cobertura ou a 
integridade do sistema, bem como sua pontualidade nas notificações e provável 
capacidade de detectar todos os eventos de mortalidade que ocorrem de maneira 
representativa. Essa avaliação deve levar a um ou dois sistemas candidatos à 
integração. Por exemplo, muitos países implementam a vigilância de mortalidade 
sindrômica em infecções respiratórias agudas graves (IRAG) ou síndrome gripal (ILI) 
[8]. Em outros lugares, a estratégia integrada de vigilância e resposta a doenças (IDSR) 
é usada [10]. Qualquer um desses sistemas pode representar oportunidades para 
integração da RMS. Os agentes comunitários de saúde, principalmente se houver 
cobertura integral de parte ou de todo um país, são um recurso útil a considerar como 
notificadores de mortes.
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Vigilância Baseada  
em Unidades de Saúde
A vigilância de mortalidade por todas as causas baseada em unidades de saúde visa 
coletar informações sobre mortes que ocorrem em uma unidade de saúde, sendo 
que a coleta de informações sobre a causa de morte é opcional, sempre que possível. 
Muitos países podem querer incluir a causa da morte - particularmente a mortalidade 
por COVID-19 - em suas notificações. Em locais onde a causa de óbito e o tipo  de 
causa (como por exemplo natural, externa ou mal definida) também são coletados, a 
mortalidade proporcional por causas pode ser calculada. Os meios para fazer isso são 
abordados no Anexo 2: Inclusão da causa e tipo de morte.

Os dados de mortalidade hospitalar observados podem ser comparados com as séries 
históricas de morte da mesma unidade de saúde. Os dados de mortalidade no nível da 
unidade de saúde observados versus a linha de base seriam idealmente comparados 
ao número de internações hospitalares; mortes na chegada; e mortes ocorridas entre a 
chegada e a internação, para levar em conta as mudanças no padrão de atendimento 
das unidades de saúde. Portanto, os dados históricos e atuais de internação hospitalar 
também devem ser coletados. Os dados de internações são recomendados para ajudar 
na interpretação das tendências e apontar qualquer alteração na demanda e perfil de 
atendimento. 

Um sistema de vigilância de mortalidade por todas as causas baseado em unidades 
de saúde pode se basear nas redes existentes de hospitais sentinelas, ou hospitais 
identificados ou amostrados de alguma outra maneira. Unidades de saúde em todo 
o mundo coletam informações sobre o total de mortes de pacientes internados e 
notificam esses dados, em geral mensalmente, como contagens agregadas ou registros 
individuais de pacientes. Também podem coletar número de mortes por causas 
específicas ou por idade por meio de sistemas de informações de saúde rotineiros ou 
ferramentas de vigilância específicas de programas. Algumas unidades de saúde  
mantêm um registro de mortalidade em que todas as mortes de pacientes internados 
são documentadas. 

Se certos hospitais devem ser selecionados como locais sentinelas, eles devem ser 
escolhidos para serem geograficamente representativos, seja por meio de um exercício 
formal de amostragem ou de um processo consultivo sistemático com especialistas 
em saúde. Dada a dinâmica da pandemia de COVID-19, também deve haver um esforço 
para selecionar unidades de saúde que atendam áreas de alta densidade populacional, 
comunidades com elevada aglomeração de pessoas e populações de alto risco (por 
exemplo, idosos, pessoas socialmente vulneráveis, pessoas com comorbidades, etc.). 

Alguns países estabeleceram hospitais de campanha ou áreas de isolamento para a 
COVID-19. Estes devem ser incluídos.

Locais que notificam apenas dados agregados podem continuar fazendo isso, ao mesmo 
tempo em que tomam medidas para reduzir os prazos e os tempos de processamento 
das notificações, e idealmente devem passar a desagregar os dados por idade e sexo. 
Vários países que dependem fortemente de sistemas baseados em registros em papel 
estão desenvolvendo maneiras de transmitir rapidamente as informações diárias 
das unidades de saúde para cálculo de vários indicadores prioritários (por exemplo, 
estoques de equipamentos de proteção individual; volume de pacientes; capacidade de 
leitos; estoques de medicamentos, etc.). Devido à natureza sensível do tempo de coleta 
de dados, alguns estão implantando sistemas interativos de mensagem SMS usando 
telefones celulares para obter esses dados, evitando os processos rotineiros baseados 
em papel. As contagens totais de mortalidade podem ser adicionadas a esses sistemas. 
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A Figura 4 mostra um mapa simplificado de processo de trabalho para produzir dados 
de vigilância baseada em unidades de saúde (o mapa mostrado é para análise de 
mortalidade total; a análise por causa de morte pode ser adicionada conforme aplicável).

A Figura 5 mostra um modelo proposto para coleta de dados.

As figuras 4 e 5 foram mantidas o mais simples possível para levar em conta a aplicação 
mesmo em sistemas baseados em papel com conectividade limitada ou inexistente 
na periferia. Em tais situações, o processo de trabalho descrito na Figura 4 ainda deve 
ser aplicável. Na unidade de saúde, a rotina de notificação de VRM pode ser integrada 
às vias existentes para o tratamento de atestados médicos de causa de morte. A 
experiência inicial com atores como o Departamento de Saúde mostrou que a equipe 
de registros médicos e os profissionais de saúde da linha de frente contribuem para 
a compilação de dados do RMS. Além disso, ainda deve ser possível preencher as 
folhas de listagem semanais na Figura 5 e, se necessário, notificá-las por telefone, 
ou outro meio, ao nível central. A autoridade de nível central pode ser uma unidade 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde ou uma Unidade de Informação 
Estratégica especialmente criada. A agregação, tabulação, análise e representação 
gráfica do excedente de mortalidade para os gestores e criadores de políticas ocorrem 
neste nível. O uso e a interpretação dos dados são de responsabilidade da autoridade 
governamental responsável pela resposta à epidemia.  

FIGURA 5
Exemplo de folha de listagem semanal: unidade de saúde

FIGURA 4
Processo de trabalho simplificado para vigilância baseada em unidades de saúde

MÉDICO REGISTROS MÉDICOS  NÍVEL CENTRAL EQUIPE  
DE RESPOSTA RÁPIDA

Notificação do óbito;
Atestado médico de causa 
de morte da OMS, ou outro 
formulário usado no país

Criar e transmitir listas 
diárias/semanais de 
mortes por idade,  
sexo, localização

Compilar, analisar 
e representar 
graficamente 
indicadores de 
mortalidade total

Examinar os níveis 
e tendências de 
mortalidade por idade, 
sexo e local para 
informar as ações

Ocorrência  
do óbito

Vigilância Rápida de Mortalidade

Data do término da semana/número da semana epidemiológica:

Nome da unidade de saúde:

Data de coleta:

Nome da pessoa que preencheu este formulário:

Morte No. ID do paciente  
[não transmite]

Sexo Idade na morte Data da morte

1 XX-XXXXX M 82 15-04-2020

2 XX-XXXXX F 55 15-04-2020

3 XX-XXXXX M 35 16-04-2020

... ... ... ... ...
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O grau, a trajetória e a inclinação da curva do excedente de mortalidade revelado deve 
ser um insumo central nas deliberações dessa entidade.

É de grande importância que, mesmo durante a pandemia e enquanto estiverem 
executando um sistema de VRM, os países continuem documentando e garantindo o 
armazenamento de casos com registros médicos e um certificado médico da causa 
de morte declaração de óbito contendo a causa básica de morte (DO) (certificado de 
morte) compatível com a CID. Além disso, é extremamente importante que os esforços 
para registrar mortes no registro civil continuem. No entanto, a notificação do óbito 
não deve ser atrasada pelo processo de certificação e registro quando isso afetar 
significativamente a pontualidade da notificação. A Agenda de Identidade Legal das 
Nações Unidas declarou que o registro civil deve ser considerado um serviço essencial 
do governo.F No entanto, algumas medidas sociais e de saúde pública podem tornar o 
registro imediato desafiador. Se o registro civil imediato das mortes não for possível, 
os formulários das DO preenchidos e/ou outros formulários de notificação de morte 
podem ser armazenados até que o registro civil se torne possível novamente. Em 
última instância, a documentação legal fornecida pelo sistema de registro civil será 
essencial para as pessoas; portanto, quaisquer atrasos no registro que ocorram 
durante a pandemia devem ser resolvidos o mais rápido possível. 

Durante condições de pandemia ou emergência de saúde pública, podem ser 
necessárias notificações diárias de mortes relacionadas à COVID-19. Portanto, pode 
ser mais simples notificar todas as mortes diariamente. A compilação e transmissão 
de dados para o nível central deve ser feita por uma pessoa designada em cada local 
sentinela - idealmente por alguém em uma função não clínica, como a equipe de 
registros médicos. Os sistemas eletrônicos podem facilitar a transmissão de dados em 
tempo real, enquanto sistemas baseados em papel demandarão tempo  
de processamento.

Também é fundamental notificar a ausência de mortes notificadas para o dia 
(notificação negativa), quando aplicável. Isso é para distinguir a ocorrência de zero 
mortes de um ciclo perdido de notificação. 

Para a transmissão de dados dos hospitais ao nível central (provavelmente uma 
unidade no escritório central do Ministério da Saúde), várias opções são possíveis. 
Sistemas eletrônicos de informação em saúde atualmente implementados, como 
o DHIS-2G e sistemas eletrônicos de registros médicos, como o SINADEF do Peru, 
devem ser avaliados para determinar se os dados sugeridos sobre mortes já estão 
sendo coletados ou se os sistemas de coleta de dados existentes podem ser 
facilmente modificados para garantir a coleta rápida dos dados recomendados. O 
SINADEF é o sistema online de causas de morte do Ministério da Saúde do Peru, que 
está em funcionamento e opera amplamente no Peru desde 2016. A capitalização de 
seu uso no início da pandemia de COVID-19 tem sido fundamental para fornecer uma 
imagem clara da mortalidade por todas as causas e por causas específicas no Peru. 
A certificação de óbito no Peru pode ser feita em formatos eletrônicos online ou no 
formato tradicional em papel onde o acesso à Internet continua sendo um desafio. No 
total, 70% de todas as mortes em nível nacional são registradas online nas primeiras 
24 horas.

Se não houver um sistema eletrônico de coleta de dados, um sistema poderá ser 
estabelecido especificamente para a coleta de dados de VRM. Sistemas como o 
RapidProH (alavancando mensagens SMS interativas) ou Open Data Kit (ODK)I podem 
ser considerados. Se necessário, as informações também podem ser compartilhadas 
por telefone, email ou serviços de mensagens simples. 

F  Veja https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
G https://www.dhis2.org/
H https://rapidpro.io/
I https://opendatakit.org/

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
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Os recursos humanos disponíveis, os equipamentos necessários e os recursos 
financeiros devem ser considerados atentamente ao decidir sobre o sistema a ser 
usado para a transmissão dos dados das unidades de saúde para o nível central. 
Parcerias público-privadas com empresas de telecomunicações podem permitir 
serviços gratuitos ou a custo reduzido, como é o caso na Colômbia. Em todos os 
casos, as políticas nacionais relativas à privacidade e segurança do paciente devem 
ser respeitadas. 

No nível central, a unidade designada no Ministério da Saúde deve compilar os 
relatórios das unidades. Essa unidade central de agregação de dados também deve 
monitorar as notificações das unidades de saúde e acompanhar aquelas que não 
estão notificando a tempo. Após a agregação das notificações das unidades de saúde, 
a equipe de nível central pode prosseguir para analisar os dados (veja abaixo). 

Estabelecer níveis pré-epidêmicos de mortalidade é outra tarefa relacionada ao 
estabelecimento de uma vigilância rápida de mortalidade. Especificamente, dados 
comparativos de um a cinco anos prévios das unidades notificadoras - idealmente com 
detalhes de mortes por idade e sexo, informações sobre causas de morte e total de 
internações para os períodos de notificação - precisarão ser compilados para análise. 
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Vigilância baseada na comunidade
Dado seu objetivo de esclarecer o impacto e a trajetória da epidemia, a vigilância 
comunitária rápida da mortalidade total é crucialmente importante em países 
onde uma proporção significativa de mortes ocorre fora de um ambiente formal de 
assistência médica e os níveis de cobertura do registro civil de mortes são baixos. 
Também pode ser importante para a inclusão de localizações geográficas remotas ou 
populações marginalizadas com acesso limitado aos cuidados de saúde.

A proporção de mortes que ocorrem fora das unidades de saúde pode aumentar 
durante uma epidemia se a capacidade hospitalar for excedida. Assim como na 
vigilância baseada em unidades de saúde, o foco deve estar na medição total da 
mortalidade por todas as causas, com a adição de uma investigação de causa de 
morte somente quando possível.

Onde os sistemas RCEV são digitalizados e funcionam, como no Peru, Brasil e 
África do Sul, eles podem ser uma fonte pronta de dados para exibir o excedente de 
mortalidade [9]. Mais comumente em países de baixa e média renda, outros sistemas 
ou estratégias de vigilância, como vigilância e resposta integradas de doenças (VRID), 
projetados para acomodar novos patógenos e outros surtos imprevistos, ou um 
sistema de vigilância sentinela de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), podem 
ser alavancados para obter uma vigilância rápida da mortalidade. Nesse caso, as 
atividades de vigilância rápida de mortalidade devem ser cuidadosamente integradas 
a quaisquer estruturas de vigilância e notificação existentes.

Na medida do possível, a seleção do local da comunidade deve fornecer uma 
imagem representativa em nível nacional (ou subnacional) e seguir alguns padrões de 
amostragem [11]. Os governos podem querer ampliar amostras representativas com 
inclusão de locais sentinelas que refletem populações vulneráveis ou de alto risco, 
como pessoas deslocadas, pessoas que residem em favelas/assentamentos informais, 
pessoas com insegurança alimentar, etc. Sistemas comunitários existentes para 
monitorar as mortes também podem ser incorporados, como sistemas de vigilância 
sanitária e demográfica.J 

Conforme discutido abaixo, os locais devem ser selecionados como unidades 
administrativas completas, com números estimados de população disponíveis  
(por exemplo, subdistritos, zonas, comarcas) e para os quais o número esperado 
de mortes pode ser gerado. Isso permitirá o cálculo dos níveis de mortalidade pré-
epidêmica necessários para determinar o excedente de mortalidade. Na prática, 
restrições de tempo e recursos financeiros podem exigir a seleção com base em 
outras considerações. 

Independentemente de como os locais sentinelas da comunidade para a VRM são 
selecionados, certas condições favorecem o sucesso do esforço, incluindo:

• A presença de um quadro de trabalhadores de saúde ou desenvolvimento da 
comunidade, cujas tarefas rotineiras incluem identificar e notificar nascimentos 
e mortes incidentes; outros atores comunitários podem ser considerados para 
apoiar os processos de notificação de mortes, incluindo organizações religiosas, 
funerárias, setor privado, instituições de pesquisa ou sociedade civil;

• Processos de gestão de mortes estabelecidos ou relacionados à pandemia 
que envolvem contato (remoto ou direto) com a família (por exemplo, equipes 
funerárias ou processos regulamentados de enterro ou necrotério);

• Presença de uma plataforma de comunicações móveis que facilita a conectividade 
remota de forma confiável à comunidade para notificar eventos; e/ou

J  Veja http://www.indepth-network.org/

http://www.indepth-network.org/
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• Estruturas alternativas de cuidados de saúde existentes, por exemplo, clínicas 
móveis e comunitárias, que forneçam caminhos alternativos para a procura de 
atendimento, captura de dados e notificações de mortalidade. 

A Figura 6 mostra um processo de trabalho genérico simplificado para vigilância 
baseada na comunidade. Como no caso da vigilância baseada em unidades de saúde 
(Figura 4), a identificação de mortes como parte da VRM deve servir ao propósito de 
notificação para o sistema de registro civil e estatística vital, sempre que possível. Isso 
pode ser garantido com a criação - no ponto em que a morte é detectada pela estrutura 
de notificação da VRM - de uma notificação para cada óbito com dados de identificação 
individual, que são armazenadas com segurança para eventual registro civil.  

Quando ocorre uma morte na comunidade, o notificador da comunidade (geralmente 
um profissional de saúde da linha de frente) receberá um aviso dos membros da 
comunidade por meio de canais estabelecidos ou criados para fins da VRM. As 
orientações do CDC da África sobre vigilância baseada em eventos podem ser úteis 
para isso [12]. 

As informações sobre cada morte devem ser registradas usando um formulário de 
registro de óbito como o da Figura 7 abaixo. 

FIGURA 6
Processo de trabalho simplificado para vigilância baseada na comunidade

Data do término da semana/número da epidemiológica:

Nome da unidade de saúde:

Data de preenchimento do formulário:

Nome da pessoa que preencheu o formulário:

NÃO TRANSMITIR

Morte 
No.

Nome do familiar 
para contato

Telefone ou outras 
informações  
de contato

Nome do(a) 
falecido(a)

Sexo Idade 
na 
morte

Data da morte Morreu na 
unidade de 
saúde [S/N]

1 Manuel da Silva +(XX) XXX XXXX Bebê sexo 
masculino

M 0 06-04-2020 N

2 Wellington Rocha +(XX) XXX XXXX Paula Mendes F 68 06-04-2020 N

3 Conceição de Castro +(XX) XXX XXXX Aziz Aziz M 81 09-04-2020 S

... ... ... ... ... ... ... ...

FIGURA 7
Modelo do formulário de registro de óbito: vigilância comunitária

MÉDICO REGISTROS MÉDICOS  NÍVEL CENTRAL EQUIPE  
DE RESPOSTA RÁPIDA

Líder comunitário/ 
religioso recebe aviso  
de morte 
 

Criar e transmitir listas 
diárias/semanais de 
mortes por idade,  
sexo, localização

Compilar, analisar e 
representar graficamente 
indicadores da 
mortalidade total

Examinar os níveis 
e tendências de 
mortalidade por idade, 
sexo e local para 
informar as ações

Ocorrência  
do óbito

Vigilância Rápida de Mortalidade
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Como no caso da vigilância baseada em unidades de saúde, muitos países desejarão 
explorar as causas de mortes na comunidade que ocorrem durante a pandemia. As 
orientações sobre como fazer isso são fornecidas no Anexo 2: Inclusão da causa e tipo  
de morte.

Recomenda-se que a lista com todas as mortes seja completada à medida que as 
notificações cheguem e seja transmitida diariamente ou semanalmente. Embora 
coletados para fins de acompanhamento posterior para registro de óbito, o nome do 
falecido, o nome do contato devem ser mantidos em sigilo pelos supervisores do sistema 
de vigilância em cada local de vigilância. Para a transmissão de dados da comunidade 
para o nível central, é preferível que a coleta de dados seja configurada usando a 
infraestrutura existente, garantindo o papel adequado dos níveis locais e subnacionais 
para garantir a pontualidade e a qualidade dos dados. Se não houver um sistema 
eletrônico de coleta de dados, é possível estabelecer um sistema especificamente para a 
coleta de dados como parte da VRM. Para garantir operação contínua e sustentabilidade, 
os recursos humanos disponíveis, o equipamento necessário e os recursos financeiros 
devem ser considerados atentamente na decisão sobre o sistema a ser usado para a 
transmissão de dados da comunidade para o nível central. 

Como no caso da vigilância baseada em unidades de saúde, o processo de trabalho 
descrito na Figura 6 e a folha de listagem apresentada na Figura 7 devem ser  
adequados mesmo onde a digitalização e a conectividade dos sistemas forem 
extremamente limitadas.

No nível central, a unidade designada no Ministério da Saúde deve compilar relatórios dos 
locais comunitários. Essa unidade central de agregação de dados também deve monitorar 
as notificações dos diferentes locais e acompanhar aqueles que não estão notificando a 
tempo. Após a agregação das notificações, a equipe do nível central pode prosseguir para 
a etapa de análise de dados. 

Qualidade dos dados
Tanto para a coleta baseada na comunidade quanto nas unidades de saúde, será 
necessário estabelecer um monitoramento contínuo da qualidade dos dados 
coletados. As preocupações em termos de qualidade incluem: precisão; completitude; 
oportunidade; consistência; cobertura; fluxo contínuo de dados; e gerenciamento 
e processamento de dados no nível central. Por exemplo, o número de locais e as 
taxas de notificação podem variar, especialmente quando o sistema VRM está sendo 
estabelecido, e isso precisa ser considerado ao analisar e interpretar os dados. Os 
sistemas existentes devem ser avaliados para garantir que estratégias de qualidade de 
dados estejam em vigor e sejam usadas para monitorar continuamente os dados. 

Para dados agregados, cada notificação sobre o número de mortes por faixa etária 
e sexo deve ser verificada para garantir que as notificações sejam plausíveis (por 
exemplo, em comparação com as notificações do período de notificação anterior) e 
quaisquer anomalias (por exemplo, se o número de mortes notificadas em uma faixa 
etária ou sexo aumentar ou diminuir repentinamente de forma substancial) devem 
ser confirmadas com a pessoa que enviou os dados. Os componentes incorporados 
no fluxo de trabalho de coleta de dados (verificações de inconsistências, cálculos 
automatizados, validações de dados e notas de instruções) devem ser avaliados para 
garantir a qualidade dos dados e aumentar a precisão e a completitude na coleta e 
processamento de dados. Nos países em que a adaptação dos sistemas existentes 
ou a adição de sistemas de coleta de dados podem ser necessárias, as adaptações 
e adições devem ser bem projetadas para incluir as verificações de qualidade e a 
formatação necessárias nos dados, para fins de simplificação e aplicação rápida. 
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Pode ser necessário que o nível central forneça assistência remota às equipes de 
campo sobre a qualidade dos dados para garantir que a VRM esteja operando de 
forma eficaz e conforme o planejado. O suporte remoto será necessário quando as 
restrições a movimentação e reuniões impedirem visitas pessoais para verificação 
da qualidade dos dados. Uma ferramenta como o aplicativo de mensagens móveis 
WhatsApp pode ser usada, por exemplo, para facilitar a comunicação em tempo 
real entre as partes interessadas, gestores de dados do nível central e equipes da 
comunidade ou da unidade de saúde, com vistas a garantir a qualidade dos dados. 
Pode ser usado também como maneira de enviar lembretes frequentes para todas 
as equipes de implementação para seguir os protocolos de qualidade dos dados 
e responsabilidade. Isso pode incluir medidas para garantir que as mortes não 
sejam contadas em duplicidade em unidades de saúde ou comunidades; garantir a 
notificação mesmo se não houver mortes; e utilizar métodos para reduzir o impacto da 
subnotificação, calculando por exemplo a média onde for necessário. 

Obtenção de estimativas da série 
histórica para vigilância comunitária
A tarefa de estabelecer a série histórica de mortalidade para locais de vigilância 
comunitária é desafiadora em locais onde os sistemas RCEV têm níveis historicamente 
baixos de completitude e cobertura dos registros de óbitos. Dados precisos sobre o 
tamanho da população e mortes esperadas em áreas sentinelas são necessários para 
medir o excesso de mortalidade. 

Para muitos países de baixa e média renda, o desafio será especificar o número 
esperado de mortes antes da COVID-19, especialmente para áreas e contextos onde 
um grande número de mortes ocorre fora das unidades de saúde. 

Para abordar essa questão, propomos o uso dos seguintes métodos demográficos 
indiretos para estimar o número esperado de mortes usando as seguintes informações 
específicas dos países: I) estimativas populacionais e II) dados de mortalidade das 
Perspectivas Demográficas Mundiais da ONU 2019.K 

O principal pressuposto dessa abordagem é que os limites dos locais sentinelas 
correspondem aos das unidades administrativas para as quais existem números 
estimados de população (por exemplo, subdistritos; zonas; comarcas). Se esse não for 
o caso, e se os limites dos locais de notificação da comunidade atravessarem várias 
unidades administrativas, a construção de uma série histórica é particularmente 
desafiadora. Nessas circunstâncias, é recomendável usar as contagens iniciais de 
mortalidade por VRM como linha de base e acompanhar os níveis e tendências a 
partir desse ponto. 

Supõe-se também que a estrutura populacional sentinela (em termos de distribuição 
por idade e sexo) seja semelhante à população nacional estimada nos dados das 
Perspectivas Demográficas Mundiais da ONU 2019. 

O método proposto aqui envolve a aplicação de taxas de mortalidade por idade 
específica derivadas das Perspectivas Demográficas Mundiais da ONU para a 
população sentinela e aplicá-las separadamente para homens e mulheres e faixas 
etárias. O uso da abordagem indireta é sugerida pela facilidade na implementação e 
pela indisponibilidade de dados históricos primários sobre os óbitos, números e taxas 
específicas por idade e sexo, na população dos locais sentinelas.

K  Veja: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated/
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Abaixo estão as etapas a serem seguidas: 

• Para as Perspectivas Demográficas Mundiais da ONU 2019,L obtenha o tamanho 
da população, segundo faixa etária e sexo, no período de 2015 a 2020M para o país 
de interesse. Use os arquivos de planilha para download "População anual por 
faixas etárias - masculino" e "População anual por faixas etárias - feminino".

• Para o mesmo país de interesse, a partir das Perspectivas Demográficas Mundiais 
da ONU 2019, obtenha o número de mortes por faixa etária para homens e 
mulheres de 2015 a 2020.N Use os arquivos de planilha para download "Mortes por 
faixas etárias - masculino" e "Mortes por faixas etárias - feminino".

• Calcule as taxas de mortalidade específicas por idade (TME) com o número 
de óbitos e a população de referência a partir das Perspectivas Demográficas 
Mundiais da ONU, segundo faixas etárias e sexo, para os anos históricos (2015 
a 2019). A TME é obtida pela divisão do número de mortes (numerador) pela 
população do meio do ano (denominador) para cada faixa etária e sexo no  
ano estimado. 

• Obtenha tamanhos populacionais de locais sentinelas, por faixas etárias (0 a 59 
anos; mais de 60 anos) e sexo, de fontes disponíveis, como as projeções do censo 
nacional.

• Aplique as taxas de mortalidade específicas por idade derivadas dos dados das 
Perspectivas Demográficas Mundiais da ONU 2019 à população sentinela para 
obter o número esperado de mortes nos locais sentinelas para cada ano de 
interesse (2015-2019). Isso é feito multiplicando-se o número de pessoas em cada 
faixa etária da população sentinela pela taxa de mortalidade específica por idade 
na faixa etária comparável da população de referência para homens e mulheres.

• A partir do número anual esperado de mortes nos locais sentinelas por faixa etária 
e sexo para os anos 2015-2019, pode ser calculado o número médio semanal 
de mortes nesses anos, observando-se desastres ou surtos com altos índices 
de mortes em anos anteriores (tanto para garantir que os dados não estejam 
distorcidos quanto para usar esses períodos como um ponto de referência). 
Medidas de desvio em torno da média, intervalos de confiança, nestes últimos 
anos também podem ser calculadas. 

A abordagem descrita acima é relativamente fácil de implementar. Com o método 
descrito, não é necessário conhecer as taxas de mortalidade específicas por idade da 
população sentinela (apenas a distribuição da população por faixa etária e sexo), pois 
essas taxas podem ser difíceis de obter. Este método, no entanto, não leva em conta 
a variação subnacional da mortalidade, que pode ser substancial em alguns cenários 
(por exemplo, urbano versus rural). Quando se tem conhecimento da existência de 
tal variação para o país em particular ou para os locais sentinelas selecionados, 
metodologias mais elaboradas para estimar os níveis basais de mortalidade podem 
ser consideradas. Fontes adicionais de dados sobre mortalidade, como, por exemplo, 
Inquéritos Demográficos e de Saúde (IDS) ou Inquéritos de Indicadores Múltiplos por 
Agregados (IIMA), podem ser consideradas para entender e levar em conta variações 
subnacionais da mortalidade. A estimativa dos níveis basais de mortalidade para 
os locais sentinelas do sistema VRM, levando em consideração essas fontes de 
informação, será consideravelmente mais complexa.

L https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/manual/estimate/demographic-estimation.as
M Veja: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
N Veja: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/
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Outra opção é usar a probabilidade de morte específica por idade, coluna (nmx) na 
tabela de vida gerada para o período 2015-2020, que também pode ser obtida das 
Perspectivas Demográficas Mundiais da ONU 2019. No entanto, isso não permitirá 
o cálculo das taxas anuais de mortalidade específicas por idade. Por fim, pode ser 
possível usar dados do censo para derivar o número esperado de mortes se os dados 
forem considerados recentes o suficiente.

Como observado acima, onde não é possível determinar uma linha de base, será 
necessário usar os primeiros conjuntos de observações como uma linha de base 
inicial e acompanhar as tendências subsequentes.

Representação gráfica  
do excesso de mortalidade
Com as duas fontes de dados (isto é, notificações semanais da mortalidade atual e 
dados de comparação), um gráfico do excesso de mortalidade, como o da Figura 1, pode 
ser criado. Isso pode ser conseguido através da criação de um gráfico de linha em uma 
planilha, ou algum software estatístico, plotando o número total de mortes por semana 
em relação aos dados de comparação (históricos ou estimados). Onde desejado, análises 
mais detalhadas do excesso de mortalidade podem ser realizadas por faixa etária, sexo 
ou localização. Como mostra o exemplo da Suíça na Figura 2, o número de mortes por 
semana foi plotado a partir de janeiro de 2020 em relação ao limite superior e inferior 
do valor esperado estimado para duas faixas etárias: 0-64 e +65. A visualização dos 
dados dessa maneira possibilitou o conhecimento de forma clara da vulnerabilidade ao 
COVID-19 no subgrupo populacional com mais de 60 anos. 

O documento acompanha um modelo de planilha de Calculadora para o Excesso  
de Mortalidade, que pode ser baixado gratuitamente e usado para ajudar na elaboração 
dessas visualizações. O

Análise e interpretação 
Uma vez que os dados de mortalidade por todas as causas foram coletados por 
meio da vigilância baseada na unidade de saúde, ou baseada na comunidade, e os 
dados históricos foram compilados, ou as estimativas de mortes esperadas foram 
calculadas, os dados podem ser comparados para determinar em que medida as 
mortes observadas excedem as mortes esperadas para o período, como um indicador 
do ônus geral de mortalidade por COVID-19. Isso pode ser apresentado como uma das 
seguintes medidas: 

• O número absoluto e/ou porcentagem acima ou abaixo dos limites do intervalo de 
confiança de 95% derivado do número histórico de mortes de pelo menos quatro 
anos de dados; ou

• O número absoluto e/ou porcentagem acima ou abaixo do número médio histórico 
de mortes durante cada um dos períodos de notificação.

O  Disponível em: https://vital.box.com/v/ExcessMortalityCalculator

https://vital.box.com/v/ExcessMortalityCalculator
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Os seguintes pontos precisam ser considerados na interpretação do excesso de 
mortalidade observado: 

• Quando não é possível calcular o intervalo de confiança de 95% devido a dados 
históricos limitados, o número absoluto e a porcentagem acima ou abaixo da linha de 
base dos anos anteriores podem ser calculados. Este último também pode ser mais 
compreensível para os tomadores de decisão. 

• Para a vigilância baseada em unidades de saúde, o excedente de mortalidade deve 
ser calculado preferencialmente a cada 10.000 internações, se possível, para levar 
em conta possíveis alterações nas internações na unidade de saúde ao longo do 
tempo. Onde os dados históricos estão disponíveis para as unidades de saúde e se as 
estimativas estiverem disponíveis apenas para o ano, a estimativa anual precisará ser 
dividida por 12 para obter a média mensal ou por 52 para obter uma média semanal 
para fornecer uma linha de base bruta. 

Essa informação pode ser comparada com dados de anos anteriores para entender melhor 
o ônus da pandemia. Por exemplo, como mostra a Figura 8, o número semanal de mortes 
na África do Sul não havia excedido os valores históricos esperados até abril de 2020. 
Contudo, deve-se observar, como indica a Figura 9, que os declínios nas mortes por causas 
não naturais no mesmo período podem ser um fator compensador. Esses números servem 
como um lembrete de que nenhum excesso de mortalidade pode ser detectado: um 
achado importante para os formuladores de políticas por si só. 

FIGURA 9 Mortes semanais por causas não naturais, República da África do Sul (fonte [9])

FIGURA 8 Mortes semanais em 2020, República da África do Sul (fonte [9])
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Se dados de causa de morte estiverem disponíveis, as medidas do excesso de 
mortalidade também podem ser calculadas para causas específicas. Com base nos 
dados de causa de morte disponíveis, seria possível determinar a porcentagem do 
excesso de mortes relacionadas à COVID-19 usando os dois códigos emergenciais 
da CID-10. Os dados de causa de morte também podem ser usados para visualizar 
o excedente de mortes devido a síndrome gripal (ILI), infecção síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), pneumonia, outras condições respiratórias agudas ou qualquer 
outra causa. 

Na medida em que as análises são baseadas em dados preliminares ou incompletos, 
isso deve ser observado, e as notificações devem ser atualizadas. 

O excesso de mortalidade total durante o período epidêmico também pode ser 
expresso para indicar a extensão (aumento proporcional) em que o excedente de 
mortes aumentaria a taxa de mortalidade total esperada, dentro de um período 
de tempo, em uma área ou país relevante. Para análises posteriores, o excesso de 
mortalidade pode ser calculado usando taxas brutas de mortalidade por ano. 

No entanto, deve-se afirmar que o atraso entre exposição, infecção, morte, notificação, 
análise e publicação significa que os usuários precisam ser cautelosos sobre o uso de 
dados de mortalidade para fazer inferências sobre a trajetória do surto em tempo real. 
A mortalidade pode ser usada para avaliar a trajetória, mas deve-se reconhecer que 
ela reflete infecções que ocorreram várias semanas antes.

Em geral, os dados do local devem ser analisados discretamente. Os desafios 
estatísticos na combinação de dados de vários locais sentinelas são significativos, 
e os usuários devem consultar um demógrafo ou epidemiologista especialista sobre 
situações específicas de cada país. 

Uso de dados  
da vigilância rápida de mortalidade
Comparar o número atual de mortes com níveis e padrões históricos (por exemplo, de 
anos anteriores, ou até mesmo com o período pré-epidêmico imediato) pode fornecer 
uma compreensão do impacto da COVID-19 na população e no sistema de saúde. A 
diferença entre a carga de morte de anos anteriores e a mortalidade atual é o excesso 
que se presume estar relacionado à pandemia de COVID-19. Além disso, os dados 
produzidos pelos sistemas VRM podem ser usados para medir o ônus e o impacto da 
pandemia com alncance para áreas geográficas, grupos demográficos ou populações 
vulneráveis. 

Examinar o excesso de mortalidade em comparação com as mortes confirmadas em 
laboratório pela COVID-19, ou com uma causa relacionada, pode fornecer pistas sobre 
lacunas na vigilância de doenças e o desempenho de outros sistemas de vigilância 
- por exemplo, detectando áreas ou populações onde a notificação de casos é baixa 
ou ausente. Por outro lado, onde a medição robusta da mortalidade específica da 
doença está disponível, a mortalidade por todas as causas fornece uma indicação 
complementar do impacto indireto da epidemia, devido a rupturas sociais e no 
sistema de saúde. 
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Os dados da VRM também podem fornecer informações sobre o impacto das medidas 
sociais e de saúde pública e tendências da transmissão comunitária - especialmente 
onde os dados de utilização dos serviços de saúde e testes são escassos. Como 
a VRM reflete efeitos diretos e indiretos, também é essencial avaliar o impacto 
não apenas da COVID-19 em si, mas também da resposta e suas consequências, 
como medidas sociais e interrupções de serviços essenciais. Onde a localização da 
residência se correlaciona com a distribuição de vulnerabilidades sociais, o exame da 
mortalidade por todas as causas nos níveis locais ou subnacionais pode iluminar as 
disparidades no impacto da doença.

As informações fornecidas pela medição da mortalidade total, em vez da mortalidade 
específica da doença ou contagem de casos, provavelmente apresentarão aos 
governos conclusões difíceis e desanimadoras sobre o escopo mais amplo do surto. 
A equipe de vigilância deve estar preparada para explicar claramente os dados e 
ajudar os líderes e o público não técnico a entender e comunicar os resultados. É um 
problema comum, porém difícil, na vigilância da saúde pública, em que melhorias ou 
aprimoramentos nos sistemas de coleta de dados possam produzor estimativas acima 
da carga de doenças esperados. É essencial que os líderes governamentais estejam 
preparados para receber e integrar esses dados em seus processos de comunicação 
pública e tomada de decisões internas.
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Itens necessários para estabelecer uma vigilância rápida de mortalidade
A lista a seguir é um auxílio para estabelecer uma vigilância rápida de mortalidade. As condições dos países variam 
muito, portanto, incentivamos sua adaptação.

*Essas etapas podem ocorrer em paralelo

ATIVIDADE

Vigilância de mortalidade baseada na comunidade
Vigilância de mortalidade baseada na unidade de 

saúde

Obter adesão das 
partes interessadas 
relevantes

□ Enfatizar a importância dos dados de mortalidade total, e seu excesso, e entender o impacto total da mortalidade da 
pandemia de COVID-19 para obter consenso das partes interessadas, incluindo liderança não técnica

□ Identificar um grupo de trabalho para supervisionar e coordenar a vigilância rápida de mortalidade, provavelmente 
decorrente de um grupo de trabalho técnico da vigilância de mortalidade existente ou de um órgão similar

□ Projetar e aprovar o processo para a integração rotineira dos resultados da VRM no sistema geral de vigilância para 
resposta à COVID-19

Avaliar as fontes 
de dados de 
mortalidade 
existentes e fazer 
uma análise  
das lacunas

□ Coletar informações sobre os sistemas de dados de mortalidade e os sistemas de vigilância de doenças existentes 
que podem ser adequados para coletar dados de mortalidade

□ Identificar os dados de mortalidade atualmente disponíveis e quais dados são desejáveis e viáveis para monitorar a 
epidemia

□ Selecionar o(s) sistema(s) existente(s) nos quais a VRM pode ser integrado de maneira mais fácil e viável nas 
unidades de saúde e/ou na comunidade

□ Discutir as opções de implementação e determinar os recursos necessários para cada uma (incluindo força de 
trabalho, financeiro, equipamentos, etc.)

□ Selecionar um método viável e econômico e desenvolver uma estratégia e um plano para estabelecer uma vigilância 
rápida de mortalidade

Identificar os 
locais de vigilância 
e comunicar 
a importância 
do trabalho de 
vigilância

□ Identificar agentes comunitários que podem notificar 
mortes e que podem fazê-lo com segurança durante 
a epidemia

□ Selecionar locais de vigilância onde engajar os 
agentes comunitários

□ Identificar hospitais selecionados para notificar 
com base nos sistemas de informação de saúde e 
vigilância existentes, ou entrar em contato com todos 
os hospitais

Estabelecer 
ferramentas, 
processos e 
procedimentos 
operacionais 
padronizados de 
coleta de dados

□ Determinar quaisquer alterações que precisem ser feitas nos sistemas existentes para obter os dados necessários 
para monitorar a mortalidade por todas as causas durante a epidemia

□ Incluir informações sobre a causa e tipo da morte onde estas possam ser coletadas de maneira viável, sem 
comprometer a notificação de mortalidade total

□ Elaborar/modificar a ferramenta de coleta de dados para as variáveis necessárias
□ Desenvolver/modificar sistemas, processos de trabalho e procedimentos operacionais padrão, com base nas 

plataformas de coleta de dados existentes (por exemplo, DHIS2)
□ Garantir proteções adequadas de saúde e segurança para a equipe de coleta de dados, incluindo controle  

de infecção

Determinar o 
nível basal de 
mortalidade*

□ Coletar dados históricos sobre o número de mortes 
nas áreas administrativas aplicáveis (se disponível)

□ Estimar o número de mortes nas áreas administrativas 
aplicáveis se dados históricos não estiverem 
disponíveis (por exemplo, usando as Perspectivas 
Demográficas Mundiais da ONU)

□ Coletar dados históricos sobre o número de mortes 
nas unidades de saúde com a causa de morte 
conforme aplicável

□ Coletar dados históricos sobre internações nas 
unidades de saúde, quando viável

□ Conforme aplicável, determinar o nível basal da 
distribuição de causa de morte no nível da unidade de 
saúde, nacional ou outros níveis

Coletar dados de 
forma contínua 
e notificar 
diariamente/
semanalmente*

□ Coletar e transmitir dados, garantindo que cada morte seja capturada e não seja contabilizada em duplicidade
□ Garantir a notificação da ausência de mortes

Gerenciar dados 
continuamente

□ Monitorar a taxa de notificação de unidades de saúde ou agentes comunitários
□ Acompanhar ativamente as unidades de saúde ou agentes comunitários para solicitar dados, caso estes não  

sejam notificados
□ Agregar os dados individuais das unidades de saúde e agentes comunitários

Interpretar e 
usar dados 
continuamente

□ Calcular o excesso de mortalidade, incluindo qualquer análise de subgrupo necessária (faixa etária,  
sexo, localização)

□ Traçar um gráfico ou desenhar um mapa mostrando o excesso de mortalidade
□ Criar relatórios curtos (1-2 páginas), padronizados e rotineiros que apresentem, resumam e interpretem os dados
□ Garantir que os dados da VRM sejam integrados e usados no sistema geral de vigilância e resposta à COVID-19
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Anexo 1: Prevenção e controle de infecções para trabalhadores da vigilânciaP

P  Adaptado das orientações da Resolve to Save Lives e Vital Strategies

CASOS ISOLADOS:

Casos esporádicos 
importados no país

AGLOMERADOS DE CASOS:

Aglomerados localizados no país, 
mas ainda não na unidade  
de saúde ou comunidade de  
trabalho específica 

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA:

Transmissão comunitária conhecida no país 
ou casos identificados na unidade de saúde ou 
comunidade de trabalho

Controles 
administrativos

Não comparecer ao 
trabalho se apresentar 
qualquer sintoma, 
incluindo febre, tosse 
ou dor de garganta

Desinfecção ou limpeza 
qualquer material que 
levar para casa

Não comparecer ao trabalho se 
apresentar qualquer sintoma, 
incluindo febre, tosse ou dor  
de garganta

Desinfecção ou limpeza qualquer 
material que levar para casa

Não comparecer ao trabalho se apresentar 
qualquer sintoma, incluindo febre, tosse ou dor  
de garganta

Suspoensão de trabalho não essencial em 
qualquer escritório ou unidade de saúde; use 
comunicação virtual ou por telefone com a equipe 
existente da unidade de saúde para coletar 
dados, se necessário

Se os profissionais de vigilância precisarem fazer 
um trabalho essencial nas unidades de saúde, 
não entrar nas áreas de atendimento a pacientes

Mantenha uma distância de 1-2 metros e conduza 
discussões ao ar livre (se possível) ao entrevistar 
um funcionário da unidade de saúde para obter 
dados ou explicar o processo da VRM

Higiene das mãos Lavagem das mãos com frequência, inclusive depois de estar em qualquer área de atendimento a pacientes, tocar em 
qualquer superfície possivelmente contaminada, antes de tocar no rosto e depois de usar o banheiro; uso de água e 
sabão ou álcool em gel (concentração mínima de 60% de álcool)

Higiene 
respiratória

Cobrir o rosto ao 
espirrar ou tossir; uso 
de um lenço de papel 
ou a dobra do cotovelo 

Uso de uma máscara facial cirúrgica 
(não é necessário o respirador 
N95) nas unidades de saúde, 
particularmente nas áreas de 
atendimento a pacientes

Se os profissionais de vigilância tiverem que 
fazer um trabalho essencial nas unidades de 
saúde, usar máscara cirúrgica (não é necessário 
o respirador N95), mas não entrar nas áreas de 
atendimento a pacientes
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Anexo 2: Incluindo causa e tipo de morte
Incluir a causa e tipo de morte é um componente opcional da VRM.  
Existem quatro níveis nos quais dados sobre a causa e tipo da morte podem ser 
obtidos como parte do sistema:

1. Agrupamento da mortalidade por tipo, coimo natural e não natural, de morte e 
suspeita de COVID-19

2. Uso de certificação médica de causa de morte e codificação de mortalidade  
pela CID

3. Investigação de casos suspeitos post-mortem por autópsia médica

4. Uso de autópsia verbal 

AGRUPAMENTO DA MORTALIDADE POR TIPO DE MORTE E 
SUSPEITA DE COVID-19
O agrupamento da mortalidade por tipo de morte e suspeita de COVID-19 fornece 
uma imagem global ou estratificada da mortalidade total. Em relação à investigação 
mais detalhada da causa de morte, o tipo determinante do óbito e status suspeito de 
COVID-19, necessita muito menos tempo e recursos, e isso pode ser feito sem atrasar 
a notificação da mortalidade total. 

As perguntas a serem respondidas para cada morte são baseadas nas orientações 
da OMS de maio de 2020 de uma reunião específica do Grupo de Referência de 
Autópsia Verbal da OMS.Q Todas essas perguntas também aparecerão em uma versão 
prolongada do formulário padrão de autópsia verbal da OMS de 2016. A Figura A1 
mostra as variáveis adicionais a serem coletadas. 

Orientação e recursos para administração e interpretação das respostas a essas 
perguntas de triagem estão disponíveis e podem ser baixados gratuitamente.R

Q  R Jakob, WHO: personal communication
R  www.interva.net/crms 

FIGURA A1 
Perguntas de triagem para determinar as mortes suspeitas por COVID-19, 
outras causas naturais e não naturais

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.interva.net%252Fcrms&data=02%257C01%257Cmbratschi%40vitalstrategies.org%257Cb09ce9f72f8b49f818c608d7f3f65e1b%257Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%257C0%257C0%257C637246111779340139&sdata=QiHmZPhO374tAO%252FDJ8TiZLJFyG4XncUZ4xqM5RDYzPc%253D&reserved=0
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A orientação necessária para a certificação médica da causa de morte para a 
COVID-19 foi publicada pela OMS [13] e deve ser consultada para obter as orientações 
técnicos mais atuais sobre como certificar corretamente as causas de morte devido  
à COVID-19.T

Onde a causa de morte está prontamente disponível na DO de rotina, as listas podem 
ser expandidas para incluir informações sobre a causa, conforme mostrado na Figura 
A3. Se a codificação da CID for feita no local, em uma unidade de saúde, os códigos 
da CID para a causa básica da morte poderão ser registrados para cada morte. Se a 
codificação da CID não for feita no local, as unidades de saúde podem considerar 
a indicação da causa básica de morte provisória (a linha mais baixa listada [a-d] no 
atestado médico internacional de causa de morte) em sua notificação como causa 
preliminar, com a causa básica de morte final (determinada através da codificação da 
CID) atribuída posteriormente.

S Veja: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm
T Disponível em: https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ 

USO DE CERTIFICAÇÃO MÉDICA DE CAUSA DE MORTE E 
CODIFICAÇÃO DE MORTALIDADE PELA CID
Com a certificação médica de alta qualidade da causa de morte (CdM) e a codificação 
de mortalidade pela CID, seria possível produzir informações semelhantes àquelas 
produzidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (Figura A2).

FIGURA A2 
Mortes por causas selecionadas (Fonte: CDC dos EUA)

https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/
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Onde o certificado médico internacional padrão de causa de morte da OMS for 
usado, as equipes de registro médico devem ter cuidado para garantir que uma 
DO corretamente preenchida seja escrita pelo médico atestante. O formato da DO 
deve estar em conformidade com a revisão de 2016 publicada pela OMS.U Após o 
preenchimento do formulário da DO, os dados coletados podem ser codificados de 
acordo com a CID.

INVESTIGAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS POST-MORTEM POR 
AUTÓPSIA MÉDICA 
Os Serviços de Verificação de Óbito (SVO) devem estar preparados para gerenciar 
casos confirmados e suspeitos de COVID-19 para certificar corretamente as causas 
de morte e proteger a saúde da equipe do SVO. A pesquisa atual sobre o risco de 
exposição em cenários pós-morte é limitada e as orientações sobre práticas de 
biossegurança, controle de infecção e autópsia podem evoluir.V Nos países com 
transmissão comunitária de COVID-19, os médicos do sistema SVO devem preencher 
uma ficha de notificação como caso suspeitoW para falecidos sem resultado 
confirmado de COVID-19. Um médico pode usar os resultados deste formulário 
juntamente com o histórico médico do falecido e as circunstâncias da morte para 
determinar se há suspeita de COVID-19. 

Se houver suspeita de COVID-19 e uma autópsia não for realizada, o médico do 
sistema SVO deve coletar um swab nasofaríngeo post-mortem, se a testagem  
post-mortem estiver disponível. Se houver suspeita de COVID-19 e uma autópsia for 
realizada, os médicos com acesso a testagem post-mortem de COVID-19 devem fazer 
swabs em três locais: nasofaríngeo e um swab de cada pulmão. Idealmente, o teste 
de COVID-19 post-mortem deve ser realizado dentro de três dias após a morte, pois a 
sensibilidade do teste pode ser afetada após períodos post-mortem mais longos.X Em 
países onde a testagem post-mortem não é possível, os médicos do SVO devem estar 
familiarizados com os achados clínicos, patológicos, histológicos e laboratoriais dos 
casos de COVID-19 para orientar sua certificação de mortes nas quais há suspeita  
de COVID-19.Y  

U Veja Seção 7.1 em https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2016.pdf
V https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
W https://www.who.int/publications-detail/case-based-reporting-form 
X https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
Y  Publicações de Oklahoma, Nature e AJFMP

FIGURA A3
Sugestão de lista com informações de mortes por idade, sexo e causa da morte

Data do término da semana/número da semana epidemiológica:

Nome da unidade de saúde:

Data de coleta:

Nome da pessoa que preencheu este formulário:

Morte No. ID do paciente [não transmite] Sexo Idade na 
morte

Data da morte Causa básica provisória da morte 
segundo a DO

1 XX-XXXXX M 82 15-04-2020 Suspeita de COVID-19

2 XX-XXXXX F 55 15-04-2020 Câncer de mama

3 XX-XXXXX M 35 16-04-2020 Acidente com veículo motorizado

... ... ... ... ... ...
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Os médicos do sistema SVO devem notificar mortes confirmadas e suspeitas por 
COVID-19 de acordo com as diretrizes da OMS.Z

Nos casos de confirmação ou suspeita de COVID-19, o médico do sistema SVO 
determinará a necessidade de uma autópsia com base na estrutura legal, nos 
controles ambientais das unidades de saúde, na disponibilidade de equipamento de 
proteção individual (EPI) e nas práticas familiares e culturais. Ao realizar uma autópsia 
em um falecido com suspeita ou confirmação de COVID-19, o médico do SVO deve 
seguir as precauções padrão de contato e transmissão aérea, com proteção para os 
olhosAA e procedimentos corretos de colocação e retirada de EPI.AB 

USO DE AUTÓPSIA VERBAL
O uso de autópsia verbal (AV) é a única opção para determinar a porcentagem de 
mortes na comunidade provavelmente devidas à COVID-19, para mortes que ocorrem 
onde não é possível uma certificação médica da causa da morte ou autópsia médica. 
A autópsia verbal também é usada em vários países da América Latina e da África, 
juntamente com investigações sobre causas indeterminadas de algumas mortes 
em unidades de saúde, e para corpos que já chegam mortos em pronto-socorros ou 
agências funerárias.

Existem extensos recursos disponíveis para implementar uma autópsia verbal 
de acordo com as diretrizes da OMS.AC O Grupo de Referência AV da OMS está 
recomendando um conjunto de perguntas específicas da COVID-19 para adicionar 
à versão mais atual do questionário de autópsia verbal. Até que o questionário de 
autópsia verbal e os algoritmos automatizados correspondentes sejam totalmente 
atualizados para incluir a COVID-19, as perguntas sobre a COVID-19 podem ser 
capturadas em narrativa aberta e as autópsias verbais podem ser codificadas pela 
revisão do médico, conhecida como "autópsia verbal codificada pelo médico",  
ou AVCM. 

Os desafios da realização da autópsia verbal não devem ser subestimados. A autópsia 
verbal de alta qualidade requer treinamento extensivo e pode ser dispendiosa e 
demorada para ser organizada e conduzida. No contexto da epidemia, a coleta 
tradicional de dados presenciais pode ser difícil, insegura ou impossível (embora 
em algumas situações seja possível organizar a autópsia verbal para ser realizada 
por telefone). No entanto, onde a DO não está disponível, a autópsia verbal é a 
única maneira de descrever os padrões da causa de morte na comunidade a nível 
populacional. 

Por esses motivos, as notificações semanais de mortalidade total não devem ser 
adiadas pelos esforços para obter uma causa de morte. Os achados da autópsia 
verbal podem ser relatados com atraso sem retardar o fornecimento de outros dados 
importantes sobre a epidemia. 

Z  https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19-vi-
rus-interim-guidance

AA https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_ 
 refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommenda 
 tions.html
AB https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
AC  https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/; https://www.swisstph.ch/en/about/eph/hou-

sehold-economics-and-health-systems-research/whova/

https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/
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