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1. Objetivo
Padronizar a codificação das causas de morte informadas na Declaração de Óbito (DO) no contexto
da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) temporalmente associada à doença
causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) (Covid-19).

2. Considerações gerais

Estudos

apontam que a SIM-P ocorre dias ou semanas após a infecção pelo SARS-CoV-2;


As

manifestações clínicas são semelhantes à síndrome de Kawasaki, à síndrome de choque
associada à síndrome de Kawasaki, à síndrome de ativação macrofágica e à síndrome do choque
tóxico;


A

SIM-P tem acometido, em geral, crianças e adolescentes, principalmente menores de 10 anos;
com importante elevação de marcadores inflamatórios e frequente presença de marcadores de
lesão cardíaca;


A

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde coordena o fluxo das notificações
da SIM-P em todo território nacional por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de
Imunizações;


A Organização Mundial de Saúde ainda não estabeleceu um código da 10ª Revisão da Classificação

Internacional de Doenças (CID-10) para servir de marcador da SIM-P;

O

profissional médico é o responsável pelas informações constantes na DO, onde descreve as
afecções que levaram à morte, em sequência lógica de eventos, indicando também os estados
mórbidos que contribuíram para o desfecho letal;


Após

o preenchimento da DO, é realizada a codificação da causa básica do óbito, por meio da
aplicação das regras de seleção e/ou modificação, baseadas na CID-10, em vigor no país, pelos
codificadores que trabalham nas secretarias municipais e estaduais de Saúde.
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3. Orientações para a codificação das causas
de morte relacionadas à SIM-P
3.1 Código da CID-10 selecionado como marcador da SIM-P no
contexto da Covid-19
Para o óbito com menção de SIM-P no contexto da Covid-19, a Coordenação-Geral de Informações
e Análises Epidemiológicas (CGIAE), gestora nacional do Sistema de Informações sobre Mor
talidade (SIM), recomenda a utilização temporária do código:

M30.3 (Síndrome de linfonodos mucocutâneos [Kawasaki]), que deve ser utilizado como
marcador para a codificação de SIM-P no âmbito do SIM, no contexto da Covid-19.
Alertamos, entretanto, que o uso do código M30.3 é temporário, podendo ser revisto a
partir das definições da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para os óbitos ocorridos por SIM-P temporalmente associada à Covid-19 devem ser utilizados
também os códigos já padronizados para Covid-19:

B34.2

(infecção pelo coronavírus de localização não especificada) + o marcador U07.1 (Covid-19,
vírus identificado);


B34.2

(infecção pelo coronavírus de localização não especificada) + o marcador U07.2 (Covid-19,
vírus não identificado).
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3.2 Exemplos
Exemplo A: caso confirmado de Covid-19 + SIM-P
A codificação da DO cujo resultado do exame laboratorial para Covid-19 tenha sido CONFIRMADO
seguirá a sequência de eventos que levou ao óbito, entre elas a SIM-P, declarando a Covid-19
na última linha preenchida da parte I. Na parte II, deverão ser registradas as comorbidades,
se existirem.

Caso clínico
Menino de 9 anos, apresentou resultado de exame laboratorial positivo para Covid-19 há
20 dias. Foi internado em unidade de terapia intensiva (UTI) e apresentou derrame pleural
1 dia após a internação, seguido de hipotensão arterial. Além disso, o paciente apresentava
dores abdominais intensas, diversos episódios de vômito e diarreia. Exames laboratoriais
revelaram marcadores inflamatórios aumentados. A DO foi preenchida conforme ilustra a
Figura 1.

Figura 1 Campo V da declaração de óbito preenchido e codificado para caso confirmado
de Covid-19 com a SIM-P como causa associada

CB: RS1 (B34.2)

Hipotensão arterial

horas

I95.9

Derrame pleural

1 dias

J90

Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica 15 dias M30.3

Covid-19

Vômitos
Diarreia

20 dias B34.2 U07.1
R11
A09

Codificação das Causas de Morte com Menção da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica no Contexto da Doença Causada pelo Coronavírus – Covid-19

7

Exemplo B: caso suspeito de Covid-19 + SIM-P
Quando, no atestado médico da DO, houver uma sequência de eventos que contem a SIM-P
e que inicia com SUSPEITA de Covid-19, alocar o código B34.2 (Infecção por coronavírus de
localização não especificada) + o marcador U07.2 (Covid-19, vírus não identificado ou critério
clínico-epidemiológico) na mesma linha do atestado.

Caso clínico
Menino de 14 anos, apresentou resultado de exame laboratorial inconclusivo para Covid-19
até a emissão da DO, porém desenvolveu síndrome gripal e os pais tiveram exame
laboratorial positivo para a doença uma semana antes da internação da criança. A febre se
manteve persistente e apresentou taquipneia e hipotensão arterial por horas, já internado
há 20 dias na UTI. Os exames laboratoriais apontaram para provas de função miocárdicas
aumentadas. A DO foi preenchida conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2 Campo V da declaração de óbito preenchido e codificado para caso confirmado
de Covid-19 com a SIM-P como causa associada

Hipotensão arterial
Taquipneia
CB: RS1 (B34.2)

horas

I95.9

horas R06.8

Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica 15 dias M30.3

Suspeita de Covid-19

25 dias B34.2 U07.2
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Exemplo C: SIM-P + Covid-19 na parte II
Caso clínico
Menina de 5 anos, apresentou resultado de exame laboratorial positivo para Covid-19
e não apresentava sintomas da doença. Foi internada 1 mês depois com miocardite e
choque cardiogênico. Exames laboratoriais revelaram aumento da PCR e de VHS. A DO foi
preenchida conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3 Campo V da declaração de óbito preenchido e codificado para caso confirmado
de Covid-19 com a SIM-P como causa associada

Choque cardiogênico
Miocardite
CB: PG (M30.3)

Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica

Covid-19

horas R57.0
30 dias

I51.4
M30.3

B34.2 U07.1

Considerando que a informação sobre o óbito confirmado ou suspeito por Covid-19 é
uma prioridade na situação de emergência de saúde pública de importância nacional
(ESPIN), o Ministério da Saúde solicita que a DO seja digitada em até 48 horas após a data
de ocorrência do óbito e que o envio dos lotes ocorra semanalmente.
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