
Fluxo do DO no HPS ATENÇÃO
O médico tem responsabilidade ética 
e jurídica pelo preenchimento e pela 
assinatura da DO, assim como pelas 
informações registradas em todos os 
campos deste documento, portanto:

Mantenha  reg i s t ros  c l a ros  e 
objetivos de todos os seus pacientes: 
isso vai ajudar você e seus colegas no 
momento de preencher uma DO.

CONFIRA a numeração nas três vias 
do documento, antes de iniciar o 
preenchimento.

Preencha os dados do paciente 
baseado em documento ocial (com 
foto) do falecido (a).

Seja PRECISO no preenchimento das 
causas do óbito e tempo.

REVISE o documento antes de 
assinar.

NÃO ESQUEÇA de carimbar todas as 
vias.

Vigilância Epidemiológica a 
Nível Hospitalar (VAH-NEPI)

UTI 3:
Distribui ao Setor Solicitante após 

preenchimento do livro (Protocolo) de controle 
Responsável: Enfermeira do Plantão 

Setor Solicitante (onde ocorreu o óbito) preenche 
Protocolo de Retirada da DO (UTI 3) e solicita 

documento com foto aos familiares 
do falecido (a) 

Responsável: Enfermeira do Plantão 



  No Brasil, desde 1976, o Ministério da Saúde adotou 
Declaração de Óbito (DO) padronizada para todo o 
território Nacional.

  A responsabilidade do preenchimento da Declaração 
de Óbito é do médico (a), conforme o disposto no artigo 
84 do Código de Ética Médica, Capítulo X. 

  Quando houver indícios de morte violenta a DO não 
deve ser preenchida. (Resolução CFM nº 1931, 2009).

A Declaração de Óbito (DO)

A DECLARAÇÃO DE ÓBITO TEM COMO GRANDES OBJETIVOS:
- Ser o documento padrão para coleta de informação 
sobre mortalidade subsidiando as estatísticas vitais e 
epidemiológicas no Brasil, (artigo 10 da Portaria nº 116, 
de 11 de fevereiro de 2009).
- Atender o artigo 77 da Lei nº 6.216, de 30 de junho de 
1975  que determina aos Cartórios de Registro Civil 
que a Certidão de Óbito para efeito de liberação de 
sepultamento e outras medidas legais, deve  lavrada 
mediante a Declaração de Óbito.
- Um instrumento imprescindível para a construção de 
qualquer tipo de planejamento de saúde. Os dados do 
óbito são utilizados para conhecer a situação da 
população e gerar ações visando a sua melhoria. 

 Esse instrumento padronizado é impresso com 
seqüência numérica única, em conjuntos de três vias 
carbonadas (branca, amarela e rosa), conforme fotolito 
padronizado pela SVS/MS. 

  O controle da numeração, emissão e distribuição dos 
formulários para as Secretarias Estaduais de Saúde é 
de competência exclusiva do Ministério da Saúde, pela 
sua Secretaria de Vigilância em Saúde (Art. 12 da 
Portaria nº 116 MS/SVS de 11/02/2009).

  As Secretarias Estaduais de Saúde são responsáveis 
pela distribuição dos formulários, às Secretarias 
Municipais de Saúde e aos Distritos Sanitários, que 
controlam a distribuição e utilização do documento 
padrão em sua esfera de gerenciamento do sistema.

Instruções para o preenchimento:
- Antes do preenchimento da DO, o jogo, contendo as 
três vias carbonadas (branca, amarela e rosa), deve 
ser destacado do bloco e conferido.
- O preenchimento deve ser feito de preferência em 
letra de forma legível e com caneta esferográfica.
- O médico não deve assinar uma Declaração de Óbito 
em branco, o preenchimento de todos os itens de 

identificação deve ser devidamente verificado.
- A opção “Ignorada” deve ser assinalada ou um traço  
(-) quando não se aplicar ao item correspondente ou na 
impossibilidade de serem obtidas as informações.
- Não pode haver emendas ou rasuras. 
(OBS: Caso isto ocorra, deve-se ressalvar a emenda ou rasura, 
repetindo os dados de forma legível e assinando novamente, ao 
pé da ressalva. Se não for possível ressalvar, o jogo deve ser 
anulado e encaminhado ao setor da Secretaria Municipal de 
Saúde responsável pela distribuição, para controle.)

Com assistência médica
- O médico que vinha prestando assistência ao 
paciente, sempre que possível, em todas as situações.
- O médico assistente  e, na sua falta, o médico 
substituto ou plantonista, para óbitos de pacientes 
internados sob regime hospitalar.
Nota: O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) pode 
ser acionado para emissão da DO, em qualquer das 
situações acima, caso o médico não consiga 
correlacionar o óbito com o quadro clínico concernente 
ao acompanhamento registrando nos prontuários ou 
fichas médicas desta instituição. 

Sem assistência médica

- O médico do SVO, nas localidades que dispõem deste 
tipo de serviço. 
- O médico do serviço publico de saúde mais próximo 
do local onde ocorreu o evento; e na sua ausência, por 
qualquer médico, nas localidades sem SVO. 
Nota: Deve-se sempre observar se os pacientes 
estavam vinculados a serviço de atendimento 
ambulatorial ou programas de atendimento domiciliar, 
e se as anotações do seu prontuário ou ficha médica 
permitem a emissão da DO por profissional ligado a 
estes serviços. 

Localidade com Instituto Médico Legal (IML)

- O médico legista, qualquer que tenha sido o tempo 
entre o evento e a morte propriamente. 

Localidade sem Instituto Médico Legal (IML)

- Qualquer médico da localidade, investido pela 
autoridade judicial ou policial, na função de perito 
legista eventual.

59 variáveis de preenchimento obrigatório:

Bloco I –    Identificação (campos de 1 a 14)

Bloco II –    Residência (campos de 15 a 19)

OBS: Para preenchimento dos campos acima, 
utilize documento (RG, carteira de trabalho) do 
falecido (a).

Bloco III – Ocorrência  (campos de 20 a 26)

Bloco IV – Fetal ou menor que 1 ano (campos de 20 a 
36)

Bloco V – Condições e causas do óbito (campos de37 
a 40)

OBS: Como preencher os quesitos relativos à 
causa da morte e o tempo aproximado entre o início 
da doença e a morte:

O médico deverá declarar as causas da morte 
anotando apenas um diagnóstico por linha.

Veja o exemplo abaixo:

A lista de problemas mantida no topo da evolução 
médica de cada paciente auxilia os membros da 
equipe no momento de preenchimento da DO.

*O código de classificação Internacional de Doenças 
relativo a cada diagnóstico pode ser preenchido pelos 
codificadores da Secretaria de Saúde.

Bloco VI – Médico (campos de 41 a 47)
Bloco VII – Médico Causas externas (campos de 48 a 
52)
Bloco VIII – Cartório )nome do cartório deve ser 
preenchido por extenso)
Bloco IX – Localidade sem Médico  (campos de 58 a 
59)
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