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Agenda FIC desenvolvidas pela CGIAE nos últimos anos 

• Assessorar a revisão e atualização das Tabelas de  Decisões do sistema de 
seleção automática da causa básica, (Seletor de Causa Básica – SCB) como 
componente do Sistema de Informações sobre Mortalidade. 

• A criação e manutenção de fóruns de codificadores 
• A formação e manutenção de uma rede de multiplicadores de cursos de 

codificação. 
• O desenvolvimento de conteúdos e oferta de cursos semipresenciais de 

codificadores de causas de mortalidade. 
• Desenvolvimento e publicação de protocolos de codificações especiais de 

mortalidade  
• Tradução e adaptação de software IRIS de codificação automática de 

atestados de causas de mortalidade, convertendo em códigos da CID, 
termos médicos escritos em linguagem natural por médicos nesta parte da 
declaração de óbito. 

• Construção de aplicativo para celular, com orientações e exercícios práticos 
para médicos no preenchimento de declaração de óbito. 



• Tradução do volume 2 da CID 10, com todos os updates recomendados 
pela OMS até 2018, introduzindo os novos algoritmos de morbidade e 
mortalidade, que devem ser mantidos no momento da adoção da CID11. 

• Atualização do volume 1 da CID 10, com todos os updates 
recomendados pela OMS até 2018, levando-a até sua última versão 
antes da migração para a CID11. 

• Atualização do volume 3 da CID 10 a partir de janeiro de 2019, com 
todos os updates recomendados pela OMS até 2018, levando-a até sua 
última versão antes da migração para a CID11. 

• Protocolo para reconstrução de atestados após processos de 
investigação de morte materna 

• Protocolo para a investigação de óbitos com causas pouco úteis 
ocorridas em hospitais 

• Revisão do formulário de autópsia verbal (muito longa), validação do 
breve questionário 

Agenda FIC desenvolvidas pela CGIAE nos últimos anos 
(cont.) 



E o que mais? 

• Que temas não foram desenvolvidos? 

• Que temas desenvolvidos requerem 
manutenção? Fortalecimento? Retomada? 

 

• Proposta de trabalho em rede 

• Agrupando inicialmente por classificação 

– Desdobramento por sub-temas e temas 
transversais  
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