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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 030/CT/2020 

Assunto: Constatação de óbito. 

Palavras-chave: Constatação de óbito. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de orientações. Eu trabalho em um hospital de pequeno porte no município do 

interior no Alto Vale do Itajaí. O município é longe do recurso de emergência como SAMU e 

Bombeiros. Então nos organizamos para realizar o atendimento inicial até a chegada das 

equipes. Porém minha dúvida está voltada principalmente para atendimentos em que a vitima 

já está em óbito. Qual seria a melhor conduta para a Enfermagem? Eu penso que a equipe que 

chega ao local aciona a polícia para verificar se a causa da morte é violenta ou não. Caso não 

seja o que devemos fazer quando Enfermagem? Temos respaldo legal para transportar o corpo 

até o hospital para emissão do atestado de óbito, caso a polícia descarte morte violenta? Ou 

orientamos os familiares entrarem em contato com a funerária e deixamos que a mesma se 

encaminha do corpo? Toda situação do chamado até o desfecho final deve ser evoluído e 

anexado ao atestado de óbito que sairá do hospital?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Conforme definição da Organização Mundial da Saúde, óbito é o desaparecimento 

permanente de todo sinal de vida em um momento qualquer depois do nascimento, sem 

possibilidade de ressuscitação. No Brasil, o profissional Médico detém a prerrogativa legal 

para constatar e atestar o óbito, ainda assim, a morte não é um fato instantâneo e sim uma 

sequência de fenômenos que, por meio da semiologia e instrumentos tecnológicos, podem ser 

precocemente detectados (BRASIL, 2009). 

Sob a ótica que correlaciona a morte à presença de sinais, as diretrizes 

assistenciais publicadas pelo Ministério da Saúde para a assistência pré-hospitalar definem 

morte óbvia ou evidente como: PROTOCOLOS ESPECIAIS – PE27 – IDENTIFICAÇÃO 

DE ÓBITO POR EQUIPES DO SAMU 192 [...] Morte evidente ou morte óbvia são situações 
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em que o corpo apresenta sinais que indiretamente asseguram a condição de morte encefálica, 

tais como: rigidez cadavérica (rigor mortis), livores de hipóstase (livor mortis), decapitação, 

esmagamento de crânio com perda de massa encefálica e ausência de pulso central, 

carbonização, segmentação do tronco, ou sinais evidentes de decomposição. • Rigor mortis ou 

rigidez cadavérica: geralmente inicia-se entre 1 e 6 horas após a morte, pelos músculos da 

mastigação e avança no sentido crânio-caudal. • Livor mortis ou livores de hipóstase: é a 

estase sanguínea pela ação da gravidade, depende da posição do corpo e geralmente inicia-se 

em 1 hora e 30 minutos a 2 horas, atingindo seu máximo entre 8 e 12 horas. (BRASIL, 2016). 

O Código de Ética Médica aponta que a decisão sobre quem deve declarar as 

causas de morte é feita pelo médico e com base no tipo de afecção que resultou na morte do 

paciente. Em localidade sem médico duas testemunhas podem declarar o óbito, mas o atestado 

de óbito é de competência exclusiva do médico.  Para a constatação de ausência de vida, os 

parâmetros mínimos que devem ser avaliados são os sinais vitais: ausência de pulso, ausência 

de respiração e batimento cardíaco entre outros. A não remoção da pessoa do local e a atitude 

de “aguardar a polícia” devem proceder em casos de mortes violentas ou não naturais. Em 

caso de morte violenta o instituto de medicina legal (I.M.L) deve ser acionado; em caso de 

morte não natural, o corpo deve ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito ou I.M.L. 

local (COREN/ SP, 2015). 

Ante a evidência da ausência de vida, bem como da impossibilidade e 

inviabilidade de se tomar medidas capazes de fazer com que a pessoa retorne à vida, o 

profissional Enfermeiro, mesmo com competência técnica e capacitação pelo serviço de 

emergência, não poderá realizar a constatação de óbito no local de atendimento mesmo que 

autorizado a fazê-lo pelo médico da central de regulação, tendo em vista ser este ato de 

competência exclusiva do médico, mesmo porque as Resoluções do CFM apontadas no 

questionamento não autorizam este procedimento por outro profissional que não o médico 

(COREN/ SP, 2015). 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  
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(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Cabe ao profissional Enfermeiro à identificação de sinais de morte óbvia ou 

evidente, (detectados a partir da realização do exame físico) e a descrição destes sinais ao 

médico regulador, de forma rigorosamente detalhada, utilizando-se para isso de rádio ou 

telefonia gravada. A partir das informações recebidas, o médico regulador fará uso de suas 

prerrogativas na tomada de decisão sobre os procedimentos e/ou a constatação do óbito. 

Ressalte-se a responsabilidade do Enfermeiro quanto ao registro na ficha de todos os achados 

do exame físico de forma meticulosa, bem como, da identificação do médico regulador (nome 

e CRM) e as decisões pactuadas com este profissional sobre procedimentos e orientações para 

a equipe e familiares, se houver. Considerando que, para além de ordenar o funcionamento da 

assistência pré-hospitalar ofertada pelo SAMU, o modelo pré-hospitalar instituído ordena as 

atividades dos serviços privados que atuam na área, o presente parecer se aplica aos serviços 

públicos e privados de APH e seus profissionais. (COREN/ SP, 2017). 

O profissional Enfermeiro não está autorizado pela lei a constatar óbitos, exceto se 

houvesse a remota possibilidade da falta de médico na localidade (COREN/ SE, 2017). 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que a declaração de óbito não é de competência do Enfermeiro, logo, a equipe deve 

acionar o Profissional Médico para declaração do óbito. A melhor conduta para a 

Enfermagem neste caso é participar do atendimento junto a equipe multiprofissional, fazer e 

registrar exame físico e oferecer apoio para familiares e outros envolvidos. Quanto a chamar a 

Polícia e transportar o corpo, deve ser decidido pelo médico após constatação do óbito. Nos 

Municípios de pequeno porte geralmente existe consórcio entre os mesmos para manutenção 

de serviço de verificação de óbito (SVO), neste caso o fluxo do atendimento deve ser 

estabelecido entre o Município, IML, SVO, serviço de resgate/APH, Polícia e demais órgãos 

envolvidos. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 14. de  agosto. de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 26/08/2020. 
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