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1 - INÍCIO

• Foi criado por meio de um convênio tri-partide:
OPAS/OMS – Ministério da Saúde – Universidade
de São Paulo
• Assinatura Convênio: Junho 1976
• Na ocasião era o 6º Centro Colaborador da OMS
para a Classificação de Doenças, sendo os outros
em: Paris, Londres, Moscou, Caracas e Washington

MISSÃO E OBJETIVO
• Traduzir as revisões da CID para o português.
Traduzir outros materiais da OMS
• Treinar profissionais no uso da CID em mortalidade
e Morbidade
• Trabalhar para a melhoria das estatísticas de saúde
• Educar os médicos para melhorar o preenchimento
dos atestados de óbitos
• Realizar pesquisas que envolvam a CID
• Atualmente
classificações

trabalhar

com

uma

família

de

PRINCIPAIS PRODUTOS PREVISTOS PARA 2008-2009
• Treinamento

de

aproximadamente

500

codificadores no uso da CID-10 em mortalidade e
Morbidade
• Treinar profissionais de Saúde no uso da CIF
(Classificação

Internacional

de

Incapacidades, Funcionais e Saúde)
• Publicação de Material Educativo para distribuir
para profissionais de Saúde
• Trabalhar como membro da “Rede de Centros” na
atualização da CID-10

PRINCIPAIS PRODUTOS PREVISTOS PARA 2008-2009
• Trabalhar como membro da “Rede de Centros” nas
propostas para nova revisão: CID-11
• Acompanhar as atividades e fazer avaliações do
Sistema de Informação em Mortalidade (SIM) e do
Sistema

de

Informação

de

Nascidos

Vivos

(SINASC)
• Participação de reuniões internacionais de grupos
de trabalhos e comitês formado por profissionais
dos atuais 15 Centros Colaboradores para a Família
de Classificação Internacionais.

PRINCIPAIS PRODUTOS PREVISTOS PARA 2008-2009
• Participar de grupos de trabalhos e Comissões de
Secretarias de Saúde Estaduais e do Ministério da
Saúde, bem como da OPAS (no caso, o CRAES)
• Sediar a reunião da “Rede Latino-Americana para a
CIF”
• Participar do FORUM-CIE coordenado pela área de
Classificação de Doenças da OPAS
• Elaboração de “Material de Treinamento” para o uso
da CID (Mortalidade e morbidade) e da CIF

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS
• Pequeno número de profissionais no “staff” do
Centro (atualmente 3)
• Falta de recursos financeiros, assim, o Centro vai
sediar uma reunião de “Rede Latino-Americana para
a CIF” e outra de um Grupo de Trabalho da Rede de
Centros Colaboradores e não dispõe de recursos
• Dificuldade

financeira

para

imprimir

material

didático
• Não ter condições para financiar a participação das
reuniões dos Grupos de Trabalho e Comitês da Rede
de Centros

INOVAÇÕES COMO CENTRO COLABORADOR

• Criou um programa para a seleção eletrônica da
causa básica de morte (SCB)
• Por meio de pesquisas em mortalidade criou um
“fator

de

correção”

da

Razão

de

Mortalidade

Materna
• Propôs à OMS, por meio da Rede de Centros,
alterações de definições para mortalidade materna
(Proposta aceita)

PESQUISAS

• Desde sua criação até o presente momento o Centro
realizou varias pesquisas, particularmente na área
de

mortalidade,

tendo

publicado

trabalhos

em

revistas nacionais e internacionais
• Apresentou trabalhos em Congressos nacionais e
internacionais

