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ETAPAS DO PROCEDIMENTO: Página 01/01
1. Após constatação do óbito pelo médico de plantão (ou Médico Residente), este deverá
registrar em prontuário o ocorrido. A Declaração de Óbito será preenchida integralmente
no Setor de Recepção da Emergência Adulto. O funcionário administrativo se
responsabiliza por preencher os campos II e III (identificação e residência), mediante
apresentação de documento de identificação trazido por familiar, e o médico preenche a
data e hora do óbito, e campos VI e VII completos (ou campo V em se tratando de óbito
fetal ou de menor de 1 ano);
2. Nos casos de óbitos que ocorrerem na UTI Adulto, UTI Neonatal e Centro Obstétrico o
funcionário do Setor de Admissão da Emergência Adulto deverá levar a DO aos referidos
setores após preenchimento dos campos II e III para preenchimento dos campos
referentes aos médicos;
3. O médico que preencher a DO, deverá atentar para correto preenchimento dos campos,
em especial nos casos de notificação obrigatória (mulheres em idade fértil, gestantes,
crianças menores de um ano de idade, acidentes de trabalho). Não deverá ser preenchido
o campo de CID.
4. No caso de ocorrer rasura, ou erro no preenchimento, deverá ser escrito CANCELADA na
DO e guardada pelo funcionário da recepção da emergência adulto com as vias brancas
em pasta específica para este fim, e em hipótese alguma deverá ser rasgada ou
descartada. A DO cancelada será enviada para a Secretaria da Direção Geral do HU para
notificação à Vigilância Epidemiológica do Município;
5. O funcionário da Recepção da Emergência Adulto deverá entregar a via amarela da DO
para o familiar do paciente, entregar a via rosa para arquivar no prontuário do paciente (no
Setor de Internação) e guardar a via branca em pasta específica para este fim. Todas a
segundas, quartas e sextas feiras pela manhã as vias brancas serão encaminhadas pelo
Serviço de Prontuário do Paciente (SPP) para a Secretaria da Direção Geral do HU, que
fará a entrega à Vigilância Epidemiológica Municipal.

