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O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA faz parte do 
Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica através do Núcleo Hospitalar 
de Epidemiologia – NHE desde 2005, formando uma rede de referência para o 
monitoramento da mortalidade, utilizando a Declaração de Óbito preenchida pelo 
médico assistente. O presente trabalho descreve os óbitos investigados pelo 
NHE, entre o período de 2010 a 2015, no Sistema de Informação de Mortalidade - 
SIM, utilizando os softwares TabWin e Microsoft Excel, n = 2449. A curva de 
óbitos é ascendente, o ápice foi o ano de 2014 (23% - 554), no qual a 
Maternidade Escola Santa Mônica esteve com leitos de internamento, elevando a 
quantidade de atendimentos, a taxa de mortalidade geral foi de 4,7%. O tipo do 
óbito predominante é não-fetal (79% - 1932), com as causas utilizando o CID-10: 
Algumas afecções originadas no período perinatal (46% - 1115); Neoplasias (25% 
- 615); e Malformações congênitas (8% - 208). Dentre as neoplasias, destaca-se 
mama (12% - 73); fígado (7% - 41); e estômago e colo do útero (6% - 39, cada). O 
sexo predominante é o feminino, com 51% (1202), com exceção do ano de 2011 
em que ocorreram 26 óbitos masculinos a mais. A faixa etária menor de um ano 
tem 34% (823), porém 21% (517) é de ignorados. No quesito raça/cor, tem-se 
39% (961) de não informados, e 46% parda (1134). 61% (1490) são de graus de 
instrução não informados e 21% (522), ignorados. Os dados confirmam o perfil de 
mortalidade da unidade: maternidade de alto risco e referência para DSTs; 
refletem dificuldade na qualidade da informação sobre o óbito; e sugerem 
necessidade de maior monitoramento das variáveis escolaridade, raça e faixa 
etária. A partir dessa análise em dashboards, foi proposto também um sistema de 
treinamentos e parceiras com as secretariais de saúde, em preenchimento 
adequado das declarações de óbito, que deverá trazer resultados nas próximas 
análises. 
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