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Objetivos desta apresentação

1. Mostrar a relevância da Declaração de Óbito.

2. Comprometer o médico com o preenchimento
adequado da Declaração de Óbito, entendendo-o
como um compromisso sanitário com a população
que ele atende.

3. Mostrar ao médico a possibilidade de beneficiar-se
com o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) para
melhor conhecer a realidade epidemiológica e os
riscos de morte da localidade onde ele atua.



PARA QUE SERVE A DECLARAÇÃO DE ÓBITO?

 1 – Função estatística: é o documento padrão para a coleta das informações 

sobre a mortalidade que servem de base para o cálculo das estatísticas 

vitais e epidemiológicas do Brasil .

 2- Função legal: seu caráter jurídico é o de ser o documento hábil, - Lei dos

Registros Públicos n° 6015/73 - para lavratura pelos cartórios de Registro

Civil da Certidão de Óbito, indispensável para as formalidade legais do

sepultamento.

• Herança

• Pensões

• Seguridade social

• Seguro, etc



A DECLARAÇÃO E ÓBITO

 Fornece os dados de óbitos ao SIM/MS transformando em

informações e, quando devidamente analisados, estas

informações geram conhecimento sobre o perfil de mortalidade

da população brasileira.

 Este conhecimento por sua vez, gera evidências que subsidiam

a tomada de decisão em saúde, o planejamento em saúde e a

elaboração do plano de saúde pública ou privada.



 Identificam-se as “principais causas de morte na 

população” 

 Serve de base para a adoção de medidas de prevenção 

e controle da mortalidade

 Fornece dados para pesquisa científica 

 Fundamenta mudanças na legislação sanitária 

 Promove a liberação de verbas para prevenção de 

doenças e acidentes. 

A DECLARAÇÃO E ÓBITO



 Cálculo da magnitude, perfil regional e tendências
temporais da mortalidade por causas externas, em
especial os homicídios e acidentes de transporte
terrestre, segundo faixa etária, sexo, raça/cor,
escolaridade, ocupação, estado civil, entre outros.

 Cálculo da magnitude, perfil regional e tendências
temporais da mortalidade infantil, da criança menor de
5 anos, do idoso e mortalidade materna.

 Estudos de tendência de risco de morte por doenças
alvo de políticas de prevenção.



 Estudo da transição epidemiológica (ou polarização
epidemiológica) através do perfil do risco de morte e
mortalidade proporcional por idade, sexo e causas.

 Realização de análises de tendências ou séries
temporais sobre o risco de morte por diversas causas
em diversos grupos populacionais permitindo projetar
cenários futuros e organizar a atenção à saúde e os
serviços de saúde.



RESPONSABILIDADE DO MÉDICO

 O fornecimento da Declaração de Óbito é ATO

MÉDICO, segundo a legislação do país.

 Ocorrida uma morte, é o médico quem deve constatá-

la e fornecer a Declaração – obrigação legal -, fazendo-

a no formulário oficial “Declaração de Óbito”.



Precauções para o médico

 Não assinar Declaração de Óbito em branco.

 Não preencher a Declaração de Óbito sem pessoalmente, constatar a

morte.

 Verificar o correto preenchimento de todos os itens do formulário

antes de assinar a Declaração de Óbito.

 Registrar os dados na Declaração de Óbito, sempre, com letra

legível, sem abreviações, siglas ou rasuras. NÃO usar carimbo.

 Não assinar Declaração de Óbito a pedido de outro colega, sem

consulta a prontuário ou de inteirar-se do ocorrido.



 Verificar pessoalmente o óbito (examinar o corpo).

 Ter assistido o paciente ou ter delegação para isto.

 Registrar as causas de morte, obedecendo ao que dispõem as

regras vigentes, evitar termos vagos como, por exemplo, parada

cardíaca ou parada cardiorrespiratória, disfunção de múltiplos

órgãos.

 Sinceridade no diagnóstico da morte.

 Não cobrar pela emissão da Declaração de Óbito. Seu fornecimento 

é GRATUITO.

Princípios fundamentais



LEGISLAÇÃO PARA A DECLARAÇÃO ÓBITO

Para o médico a Declaração de Óbito é mais

especificamente ligada a dois documentos principais.

 Lei 6.015, de 31/12/1973 (Lei dos Registros Públicos).

 Resolução 1.779/2005, do Conselho Federal de

Medicina.



 Lei dos Registros Públicos, de modo indireto reconhece a
validade da Declaração de Óbito como fonte de dados para
mortalidade.

“Art 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão de
oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após
lavratura do assentamento de óbito, em vista da declaração do
médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas
pessoas qualificadas, que tiverem presenciado ou verificado a
morte”.

Lei n° 6.015 de 31/12/1973



Lei n° 6.015 de 31/12/1973

 A Certidão de Óbito tem grande valor jurídico, pois,

informando o término da vida, se presta a resolver

problemas de herança, pensões, previdência, entre

outros; daí se infere a importância da Declaração de

Óbito, e seu preenchimento exato, completo e correto,

sob a responsabilidade do médico.



RESOLUÇÃO n° 1.779/2005 do CFM

 Determina os procedimentos médicos relativos à

Declaração de Óbito.

 Após serem lembrados alguns artigos do Código de Ética

Médica, define quais as responsabilidades do médico

face à Declaração de Óbito, principalmente nos diversos

tipos de óbito.



CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

 Art. 114 – É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha

verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência

ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista,

médico substituto, ou em caso de necropsia médico-legal ou

verificação de óbito.

 Art. 115 – É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao

qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de

morte violenta.



Artigo 114 - Código de Ética Médica

 Baseando-se neste artigo, principalmente na frase
sublinhada, alguns médicos se recusam a assinar a
Declaração de Óbito - interpretação errônea, pois se
entende que o médico não deve preencher Declaração de
Óbito sem ter visto o cadáver.

 É, contudo, obrigado a cumprir esta exigência, desde que
tenha visto o corpo e efetuado exames superficiais para
afastar probabilidade de morte violenta. Mesmo sem ter
prestado assistência.



Resolução 1.779/2005 - CFM

 Esta Resolução define a responsabilidade dos médicos na

emissão da Declaração de Óbito.

 Art. 1º – O preenchimento dos dados constantes na

Declaração de Óbito é da responsabilidade do médico que

a atestou.



TIPOS DE ÓBITO

 Quanto ao tipo, dividem-se os óbitos em dois grandes grupos:

1) Óbitos fetais: também conhecidos como natimortos, são
conceituados como a morte de um produto de concepção, antes da
expulsão ou extração completa do corpo materno,
independentemente da duração da gravidez.
• Indica o óbito, o fato de que o feto depois da separação não respirou

nem deu nenhum outro sinal de vida (batimentos cardíacos,
pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos
de contração voluntária).

• Quando a gestação tiver duração ≥ 20 semanas; peso corporal ≥ 500 g ou
estatura ≥ 25 cm



TIPOS DE ÓBITOS

 2) Óbitos não fetais: evidenciado quando o feto respirar ou der
algum outro sinal de vida, citados anteriormente; ou quando
tratam-se de pessoa com horas, dias, semanas, meses ou anos
de vida.

É preciso alertar para um fato que vem se tornando
corriqueiro: um recém-nascido falece com pouco tempo de vida.
Este óbito é transformado pura e simplesmente em óbito fetal,
evitando-se o preenchimento de uma Declaração de Nascido e uma
Declaração de Óbito não fetal, alterando dados epidemiológicos.



CARACTERÍSTICAS DE MORTE

Quanto às suas características, são divididas em dois grupos:

 a) Morte natural – a que ocorre em decorrência de fatores

endógenos, isto é, afecções que atingem e se localizam em

órgãos internos, provocando o óbito como decorrência ou

sequelas da própria afecção. Correspondem a dezoito dos

vinte e um capítulos da CID-10



CARACTERÍSTICAS DE MORTE

 b) Morte não natural, ou violenta, ou externa – aquela que

decorre de agentes exógenos, que atingem o organismo de

fora para dentro, também conhecidas como causas externas.

Acidentes (transporte, quedas, precipitações, etc),

Agressões (os homicídios) e Suicídios.



Por que a vítima de morte violenta 

vai ao IML?



Por que a vítima de morte violenta 

vai ao IML?

 Art 158 CPP – “Quando a infração deixar vestígios,

será indispensável o exame de corpo de delito, direto

ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do

acusado”



Por que a vítima de morte violenta 

vai ao IML?

 Art 158 CPP – “Quando a infração deixar vestígios,

será indispensável o exame de corpo de delito, direto

ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do

acusado”

 Corpo de delito NÃO é o corpo da vítima.



CAUSA BÁSICA DE 

MORTE VIOLENTA

 Acidente – é o evento não intencional e evitável, causador de lesões

físicas e/ou emocionais, no âmbito doméstico ou em outros ambientes

sociais como o trabalho, trânsito, escolas, esporte e lazer.

 Violência – é o evento representado por ações realizadas por pessoas,

grupos, classes ou nações que ocasionam danos físicos, emocionais,

morais a si próprio ou a outrem.

 Causas acidentais – trânsito, precipitações, quedas, envenenamentos,

afogamentos.

 Causas intencionais – agressões e lesões auto-provocadas.



Esclarecendo...

 O médico atende um paciente com história de “queda
da própria altura” que evolui para o óbito. Ele deve
emitir a declaração de óbito?

 SIM - Se o paciente sofreu um mal-estar súbito e caiu ao chão
posteriormente evoluindo para o óbito.

 NÃO - Se o paciente sofreu uma queda que resultou em trauma e posterior
óbito. Deverá acionar a autoridade policial.



ATENÇÃO!

 Código Penal Brasileiro do Decreto Lei nº 2.848 de 07 

de Dezembro de 1940

 Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe 

a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se 

ter verificado:

 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10595912/artigo-340-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


ÓBITOS QUANTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA

 Podem ser de dois tipos:

 a) Com assistência médica

 b) Sem assistência médica       

b.1 – local com S V O

b.2 – local sem S V O

. Com médico

. Sem médico                                                      



a) Óbito fetal: o médico que prestou assistência a mãe fica

obrigado ao preenchimento da Declaração de Óbito, desde

que a gestação tenha duração ≥ 20 semanas, ou o feto tiver

peso corporal ≥ 500g ou estatura ≥ 25 cm.

Como proceder ...



 B) Óbito não fetal:
 1. Mortes naturais: COM ou SEM assistência médica
 1.1. Com assistência médica:

a) a Declaração de Óbito deverá ser preenchida, sempre que
possível, pelo médico que vinha prestando assistência.

b) a Declaração de Óbito de paciente internado sob regime
hospitalar deverá ser preenchida pelo médico assistente e, na sua falta
por médico substituto (plantonista, da equipe, etc), pertencente à
Instituição.

c) a Declaração de Óbito, de paciente em tratamento sob regime
ambulatorial (universitário, PSF, serviços especializados, etc) deve ser
preenchida por médico designado pela instituição que prestava a
assistência.

Como proceder ...



Como proceder ...

 B) Óbito não fetal

 1. Mortes naturais

 1.2 – Sem assistência médica:

Temos três condições neste caso:

a) óbito sem assistência médica, em localidades com Serviço de
Verificação de Óbito – SVO.

O preenchimento da Declaração de Óbito deverá ser feito pelo
médico do Serviço, após afastado evidências de violência e em caso positivo,
encaminhar o cadáver para o Instituto Médico Legal - IML.



Como proceder...

 b) Óbito sem assistência médica, na ausência de SVO.

• A Declaração de Óbito deverá ser preenchida por médico do serviço

público de saúde mais próximo de onde se deu o óbito. Na sua

ausência, qualquer médico da localidade deverá preenchê-la, sempre

procurando informações tendentes a auxiliá-lo no diagnóstico da

causa mortis. Se existir apenas um médico na localidade este é o

responsável pela Declaração.



Como proceder...

 c) Óbito em localidade sem médico

• Nesta caso remete-se ao artigo 77 da Lei 6.015/73, quando

a Declaração de Óbito deverá ser preenchida no Cartório do

Registro Civil mediante informações prestadas pelo

responsável pelo falecido acompanhado com duas

testemunhas idôneas que tenham presenciado o evento.



Como proceder...

2. Mortes não naturais (ou violentas, ou externas)

 A Declaração de Óbito deverá ser preenchida
exclusivamente por médico do I M L, após a competente
necropsia, qualquer que seja o tempo decorrido entre o
evento que desencadeador e a morte.

• Localidade sem IML: o apoio é dado pelo art 159, do CPP que
diz: não havendo, na localidade peritos oficiais, será feito por
médico nomeado “perito ad-hoc”.



Importante...

O médico NÃO encaminha o corpo para o IML.

O médico CHAMA a autoridade competente.

 Delegado de Polícia

 Promotor de Justiça

 Juiz de Direito



Cremação

 Dois médicos examinam o corpo e atestam o óbito

 Ambos assinam a DO

 No caso de morte violenta é necessária autorização 

judicial para cremação.



ATENÇÃO

 É proibido usar cópia do formulário da D.O. 

 Nunca destruir ou jogar no lixo esses formulários 

 Em caso de erro em alguma informação, anular o 

formulário rasurado e encaminhar o bloco à SMS. 

 Nunca emitir DO para enterrar peças anatômicas 

 Cor e sexo em óbito fetal nem sempre é possível 

determinar 



ATENÇÃO

 Em casos de óbito em ambulância com médico, este 

fornecerá a DO se for morte natural e tiver elementos para 

diagnóstico de causa morte; não os tendo, poderá colocar: 

“causa morte desconhecida” 

 Em casos de óbito em ambulância sem médico, não 

havendo sinais de violência no corpo, o médico do 

hospital ao qual a ambulância pertence deverá fornecer a 

DO baseando-se em relatório médico ou de transferência. 

Caso contrário, coloca-se “causa morte desconhecida”. 



ATENÇÃO

 Se o RN expressar qualquer sinal de vida após o nascimento e 

falecer, independente do tempo de gestação, trata-se de NASCIDO 

VIVO – deve emitir a DNV e depois a DO.

 Nunca emitir DO sem conferir a identificação do falecido! Caso haja 

dúvida na identificação do corpo, não emitir a DO. 

• Documentos válidos: carteira de identidade, carteira de 

habilitação, carteira profissional, passaporte. Lei federal n°

12037/09.



ATENÇÃO

 Na condição de médico de serviço público ou único médico da 

cidade (que não tenha prestado assistência), além de verificar o 

óbito pessoalmente, não esquecer de colocar na DO: “óbito sem 

assistência médica”, quando for o caso, e no campo 51, colocar: 

“não há sinais externos de violência” 

 O médico não pode cobrar honorários para emitir DO de paciente 

que vinha prestando assistência médica. (Parecer CFM 17/1988) 

 O médico é responsável por todas as informações contidas na DO



A DECLARAÇÃO DE ÓBITO - PREENCHIMENTO

 As causas a serem anotadas na Declaração de
Óbito são todas as doenças, estados mórbidos
ou lesões que produziram a morte ou
contribuíram para ela e também as
circunstâncias do acidente ou da violência que
produziram as lesões..



Esclarecendo as dúvidas mais comuns

 Óbito acontecido em ambulância pode ser comparado a óbito

hospitalar?

Sim. A responsabilidade do médico que atua em serviço de transporte,

remoção, emergência, já tendo dado o primeiro atendimento ao paciente, é

idêntica à do médico em ambiente hospitalar e, portanto, se a pessoa falecer,

caberá ao médico da remoção, o fornecimento da Declaração de Óbito se a

causa for natural. Se for violência, ao chegar ao hospital deverá ser

encaminhado ao I M L com relatório circunstanciado.



Esclarecendo ...

 Recém-nascido com 450g que morreu depois de 15 minutos de vida
deve ou não ter a declaração de óbito. Considera-se óbito fetal?

O conceito de nascido vivo depende , exclusivamente, da presença de sinal de
vida, ainda que esta dure poucos instantes. Se esses sinais cessarem, significa
que a criança morreu e a DO deve ser fornecida pelo médico do hospital. Não se
trata de óbito fetal, dado que existiu vida extrauterina. O hospital, antes, deve
providenciar também a Declaração de Nascido Vivo.



Esclarecendo...

 O médico do serviço público emite Declaração de Óbito para
paciente que morreu sem assistência médica. Posteriormente,
por denúncia, surge suspeita de que se trata de
envenenamento. Quais as consequências legais para o
médico?

 Ao constatar o óbito e emitir a Declaração de Óbito o médico deve colher a
anamnese e realizar o exame externo do cadáver, a fim de afastar qualquer
possibilidade de causa externa. Como o médico não acompanhou o paciente,
não tendo, portanto, certeza da causa que ocasionou o óbito, deverá anotar,
na variável causa “óbito sem assistência médica”.

 Se houver a denúncia de envenenamento comprovada em exumação, o
médico estará isento de qualquer envolvimento com a polícia e a justiça se
tiver anotado na Declaração de Óbito “não há sinais externos de violência”.



Esclarecendo...

 Paciente chega ao PS/PA e, em seguida, tem parada cardíaca. Iniciadas as
manobras de ressuscitação, estas não tiveram sucesso. O médico é obrigado a
fornecer a Declaração de Óbito? Como proceder com relação à causa?

 A primeira questão a ser verificada é relativa ao fato de ser a “causa da morte natural” ou
“violenta/suspeita”.

 Se natural e não houve tempo hábil, por parte do médico, para formular qualquer hipótese
diagnóstica e, na localidade houver SVO, o corpo deve ser encaminhado para este Serviço.
Se não existe SVO, o próprio médico do PS/PA fornecerá a Declaração de Óbito
esclarecendo que a causa da morte é causa natural indefinida e que o paciente deu
entrada, no PS/PA, em óbito.



Esclarecendo...

 Paciente idoso, vítima de queda de escada, faz, fratura de fêmur; é
internado e submetido à cirurgia. Evoluía adequadamente, mas adquire
infecção hospitalar e vem a óbito 12 dias após, por broncopneumonia.
Quem deve fornecer a Declaração de Óbito e o que deve ser anotado
com relação à causa?

• Segundo a definição, causa externa, é aquela que sobrevém em consequência de
evento lesivo – acidental ou intencional – e que causa uma lesão que vem provocar a
morte. O fato de ter havido internação e cirurgia e o óbito ter ocorrido 12 dias após o
evento não interrompe essa cadeia.

• Considerar o nexo de causalidade entre a queda que provocou (lesão) e a morte.

• O corpo deve ser encaminhado ao I M L e o legista deve anotar na Declaração de
Óbito I - a) broncopneumonia; b) fratura de fêmur; c) queda de escada.



Esclarecendo...

 Médico de um município onde não existe I M L é convocado pelo juiz ou
autoridade policial a fornecer Declaração de Óbito de pessoa vítima de acidente
ou violência. O médico pode se negar a fazê-lo?

NÃO - Embora a legislação determine nos casos de óbito por causa externa a Declaração
de Óbito seja emitida pelo I M L, em municípios onde não exista esse serviço, a autoridade
policial ou judicial, com base no CPP, pode nomear qualquer pessoa – de preferência as
que tiverem habilitações técnicas – para funcionar como legista.

Em face dessa designação não ser opcional, a convocação obrigatoriamente deve
ser atendida, após compromisso, ficando o exame restrito a um exame externo do
cadáver, com descrição das lesões externas, se existirem, no laudo necroscópico. Na D.O.,
deverá anotar as lesões, o tipo de causa externa responsável, fazendo menção ao número
do Boletim de Ocorrência Policial e respondendo as variáveis 56 e 59 da Declaração de
Óbito.



Esclarecendo...

 Quando o médico for o único profissional da cidade, é dele a
obrigação de fornecer a Declaração de Óbito após o exame
externo do cadáver?

SIM - Se ele não prestou assistência ao paciente, deve examinar o corpo
e se não houver lesões externas, fornece a Declaração de Óbito
anotando no lugar da causa “mal indefinido” ou “sem assistência
médica”, mencionando “não há sinais externos de violência”. Se houver
qualquer lesão, deve comunicar à autoridade competente(delegado) e,
se for designado perito ad-hoc, fornece a Declaração de Óbito anotando
a natureza da lesão e as circunstâncias do acidente/violência.



CONCLUSÃO

FOI BOM VOCÊ TER VINDO


