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da Declaração de Óbito.
CONSULTA
Em correspondência encaminhada a este Conselho Regional de Medicina, médica formulou
consulta com o seguinte teor:
“Quando um paciente tem óbito em domicílio, sem assistência médica, é atendido por um
serviço de ambulância que comprova o óbito, mas não fornece o atestado, a família
comparecendo a um serviço de emergência somente com esse papel do atendimento,
podemos fornecer o atestado com o CID R98 (morte sem assistência), registrando em ficha de
emergência o nome e o CRM do médico que atendeu em domicílio ou somente pode ser
realizado o atestado de óbito, se trouxerem o corpo até o hospital?”
FUNDAMENTAÇÃO E PARECER
A morte do paciente ocorre sem uma causa definida ou sem assistência médica. Duas
situações podem existir, a morte ocorre, em local provido de Serviço de Verificação de Óbito
(SVO), ou ele pode não existir.
A função do SVO é a determinação das causas de morte naturais, ou seja, sem sinais de
violência ou causa externa, nesse último caso, cabe ao Instituto Médico Legal (IML) fornecer a
Declaração de Óbito. Portanto, não deve existir confusão entre essas duas instituições, no
SVO, as necropsias são feitas por médicos patologistas, enquanto no IML, são realizadas por
médicos legistas.
Em locais onde não existe o SVO, o médico poderá preencher a Declaração de Óbito, devendo
salientar que foi natural ou sem sinais externos de violência, acrescentando tratar-se de morte
sem assistência médica. Uma consulta ao “site” do Instituto Médico Legal de Curitiba
(http://www.iml.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4), em 19 de junho de
2017, mostra a disponibilidade do Serviço de Verificação de Óbitos, naquela instituição.
É imprescindível a correta identificação do falecido e as condições da morte para a emissão da
Declaração de Óbito.
O artigo 83 do Código de Ética Médica (CEM) veda expressamente ao médico atestar óbito,
quando não o tenha verificado, pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao
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falecido, exceção feita quando o fizer na condição de plantonista, substituto, ou em caso de
necropsia e verificação médico-legal.
CONCLUSÃO
Isto posto, entendo que, tanto pelo aspecto ético, como pelo aspecto da segurança profissional
e da comunidade, não pode o médico emitir Declaração de Óbito, sem verificá-lo
pessoalmente.
É o parecer, SMJ.
Curitiba, 19 de junho de 2017.
CONS. JOSÉ CLEMENTE LINHARES
Parecerista
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