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RESUMO 

Os Serviços de Verificação de Óbitos elucidam óbitos por causas naturais mal 
definidas e alimentam o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) para 
que estatísticas vitais fidedignas possam auxiliar na promoção de políticas 
públicas sanitárias. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que dados de 
mortalidade de muitos países permanecem não confiáveis para serem utilizados na 
elaboração de políticas públicas de saúde. Padronizar procedimentos operacionais 
nos SVOs pode ser estratégico para melhor elucidação das causas de óbitos 
mal definidas e creditação das estatísticas vitais. Este estudo comparou 
procedimentos operacionais de remoção cadavérica, acolhimento de 
familiares enlutados, coleta, acondicionamento, análise de amostras 
biológicas, causas de mortalidade e de morbidade oriundas do Serviço de 
Verificação de Óbitos do Interior em Ribeirão Preto (SVOI-RP) e do Serviço de 
Verificação de Óbitos do Estado do Tocantins em Palmas (SVO-TO). Foram 
analisadas portarias estaduais e federais, fluxogramas com informações 
operacionais, registros em laudos necroscópicos e registros de informações 
sobre morbidade e mortalidade no SIM para o SVOI-RP e SVO-TO. As remoções 
cadavéricas ocorrem com “comunicação de óbitos” pela polícia e com ônus para o 
familiar enlutado em Ribeirão Preto, enquanto apenas a autorização familiar e 

o encaminhamento médico acionam a remoção cadavérica em Palmas sem ônus para
familiares enlutados. Causas de óbitos naturais mal definidas e causas externas foram
encontradas nos registros para os dois serviços, mormente a realização de exames
necroscópicos. As doenças do aparelho circulatório predominaram entre as causas de
óbitos atestadas pelos dois SVO. Houve diferenças nas relações entre quantidade de
amostras coletadas por necropsia, número de autólise e causas de morbidade e
mortalidade. Em Palmas, a quantidade de causas de mortalidade e de morbidade não
se alterou, quando ultrapassadas mais de sete amostras biológicas coletadas por
necropsia e a autólise foi significativa. No SVOI-RP, a autólise foi não significativa, a
média de causas de mortalidade foi maior para os laudos que não tinham amostras
histopatológicas coletadas e quando o número de amostras coletadas foi maior que
sete o número de causas de morbidade diminuiu. A existência de plantão de óbitos
municipal (POP) em Palmas pode contribuir para o predomínio de solicitações de
exames necroscópicos serem provenientes de hospitais, enquanto em Ribeirão Preto,
a inexistência do POP pode contribuir para predomínio de solicitações médicas para
exames em óbitos domiciliares. O acolhimento familiar enlutado em Palmas permite
conhecer o perfil social e econômico dos falecidos e serve de fonte de informações
patológicas pregressas que auxiliam a elucidação da causa básica dos óbitos e
morbidades. A busca pela padronização operacional dos SVO nacionais, visando
disseminar e aprimorar a elucidação das causas de óbitos mal definida no Brasil,
depara-se com diferenças geográficas, sociais, políticas regionais. Apesar do fomento
pelo Ministério da Saúde, dificuldades em gestão de fluxos operacionais e
administrativos, desinformação populacional, bem como a insuficiente educação
médica continuada sobre vigilância do óbito resultam na precária sensibilização e



conscientização de que as estatísticas vitais podem dirimir custos e promover saúde 
pela profilaxia, antes dos onerosos diagnósticos e tratamentos.
Palavras-chaves: Necropsia. Sistemas de Informação. Estudo Comparativo. 

Atestado de Óbito. Banco de Espécimes Biológicos.
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 ABSTRACT 

The Death Verification Services elucidate deaths from poorly-defined natural causes 
and feed the Mortality Information System (MIS) so that reliable vital statistics can 
help promote public health policies. The World Health Organization (WHO) reports 
that mortality data from many countries remain not trustwoth to be used in the 
development of public health policies. Standardizing operational procedures in 
SVOs can be strategic for better elucidating the causes of poorly-defined deaths 
and reliable vital statistics. This study compared operational procedures for 
cadaveric removal, sheltering bereaved relatives, collection, packaging, analysis 
of biological samples, causes of mortality and morbidity arising from the Interior 
Death Verification Service in Ribeirão Preto (DSVI-RP) and the Service of 
Verification of Deaths in the State of Tocantins in Palmas (DVS-TO). State and 
federal ordinances, flowcharts with operational information, records in autopsy 
reports and records of information on morbidity and mortality in MIS for the DVSI-
RP and DVS-TO were analyzed. Cadaveric removals occur with “death notification” 
by the police and with a cost to the bereaved family member in Ribeirão Preto, while 
only family authorization and medical referral triggers the cadaveric removal in 
Palmas without any cost to the bereaved family member. Causes of poorly-defined 
natural deaths and external causes were found in the records for the two 
services, despite autopsy. Circulatory system diseases predominated among the 
causes of death attested by the two DVS. There were differences in the 
relationships between the number of samples collected by autopsy, number of 
autolysis and causes of morbidity and mortality. In Palmas, the number of causes of 
mortality and morbidity did not change when more than seven biological samples 
collected by autopsy were exceeded and autolysis was significant. In the DVSI-
RP, autolysis was not significant, the mean of causes of mortality was higher for the 
reports that had no histopathological samples collected, and when the number of 
samples collected was greater than seven, the number of causes of morbidity 
decreased. The existence of a municipal death service (MDS) in Palmas may 
contribute to the predominance of requests for autopsy coming from hospitals, while 
in Ribeirão Preto, the inexistence of MDS may contribute to the predominance of 
medical requests for autopsy in household deaths. The bereaved family suport in 
Palmas allows us to know the social and economic profile of the deceased and 
serves as a source of past pathological information that helps to elucidate the 
underlying cause of death and morbidities. The search for operational 
standardization of national DVS, aiming to disseminate and improve the elucidation 
of the poorly-defined cause of death in Brazil, is faced with geographic, social, 
regional political differences. Despite the promotion by the Ministry of Health, 
difficulties in managing operational and administrative flows, population 
misinformation, timid continuing medical education on death surveillance, ending in 
the precarious awareness that vital statistics can reduce costs and achieve health 
through prophylaxis, before costly diagnoses and treatments. 

Key words: Autopsy. Information Systems. Comparative study. Death Certificates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1  A INVESTIGAÇÃO DA MORTE E AS NECROPSIAS 

 
Há séculos a investigação da morte é praticada, com relatos de práticas 

forenses que remontam desde o século XII na Inglaterra, até tanatopraxias realizadas 

3000 a.C. pela cultura egípcia (DERMICI; DOGAN, 2011). 

Ferramenta crucial de investigação da “causa mortis”, a necropsia é parte 

necessária da medicina (COSTACHE et al., 2014). Nos séculos XV-XVI, os exames 

necroscópicos eram realizados durante a denominada “fase orgânica da patologia”. O 

médico patologista Giovanne Baptiste Morgagni descreveu a correlação dos achados 

necroscópicos com os achados clínicos como mecanismo de explicação e 

entendimento sobre as moléstias (MARCO, 1999). 

Estudos apontam que as necropsias favorecem melhores diagnósticos sobre 

causas e mecanismos associados às mortes. Fornecendo evidências que suportam a 

avaliação qualitativa da assistência médica (EBERHARDT et al., 2001).  

De acordo com a provável causa da morte em investigação, há dois diferentes 

tipos de exames necroscópicos: as necropsias forenses e as necropsias médicas ou 

hospitalares. Nos exames forenses, médicos legistas ligados às autoridades judiciais, 

objetivam esclarecer ou ratificar causas externas de óbito. Nas necropsias médicas 

ou hospitalares, médicos ligados a instituições sanitárias elucidam óbitos por causas 

naturais mal definidas (PRAHLOW; BYARD, 2012).  

As necropsias forenses ou médico-legais são obrigatórias nas localidades com 

Instituto de Medicina Legal (IML). As necropsias hospitalares, sem interesse jurídico 

e com necessidade de autorização dos familiares enlutados, permitem detalhar 

diagnósticos, fortalecer o aprendizado e o aperfeiçoamento da prática médica. Um 

terceiro tipo de necropsia, as necropsias de verificação de óbito são realizadas em 

cadáveres com causas de óbitos naturais mal definidas preferencialmente de 

interesse epidemiológico e por médicos patologistas nos Serviços de Verificação de 

Óbitos (SVO) (VELHO; GEISER; ESPÍDULA, 2012). 

Ao realizar exame necroscópico, médicos e auxiliares de necropsia podem 

utilizar diferentes técnicas para evisceração. A técnica de Gohn envolve remoção dos 

órgãos em três grandes blocos: um cervical e torácico, outro contendo órgãos 

abdominais, e no terceiro bloco: os órgãos do sistema geniturinário. Pela técnica de 
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Letulle todos os aparelhos ou sistemas são removidos em único bloco. A retirada de 

um órgão por vez ocorre pela técnica de Virchow, enquanto uma dissecção “in situ” 

combinada com remoção em blocos descreve a técnica de Rokitansky (RUDNER, 

2009). 

Países como Estados Unidos conseguiram reduzir as estatísticas de óbitos 

classificados como ''mal definidos'', mesmo com a gradativa redução do número de 

necropsias em hospitais e instituições de ensino, de 42% para 10% desde a década 

de 1960. O declínio do número de exames necroscópicos pode ser explicado pelo 

avanço dos métodos diagnósticos, pela dificuldade em conseguir permissão familiar 

para a realização de necropsias e pelo temor dos médicos em relação a medidas 

legais decorrentes da discrepância entre os diagnósticos, tratamentos realizados e a 

causa da morte revelada após necropsia (ANDERSON et al., 2001). 

Em 21 de setembro de 1835 foi publicado o primeiro relato sobre exame 

necroscópico realizado no Brasil. Após 1891, a disciplina de Medicina Legal passa a 

ser obrigatória nos cursos de direito do país. Com o tempo as necropsias passaram a 

integrar o ensino médico. Atualmente são praticadas em Hospitais Universitários sob 

a forma de necropsias clínicas associadas à graduação, especialização e pesquisa. 

Os exames necroscópicos forenses ou médico-legais são realizados para elucidação 

das causas externas nos IMLs, enquanto as causas de óbitos naturais mal definidas 

de interesse epidemiológico são elucidadas por necropsias de verificação de óbitos 

nos SVOs brasileiros (GOMES, 2004). 

 

1.2  OS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS NO MUNDO E NO BRASIL 

 
No mundo, a verificação de óbitos parece divergir em estratégias e 

procedimentos, porém a presença de cidadãos denominados “Coroner” ou Medical 

Examiner”, cidadãos médicos ou não médicos com missão de investigar óbitos é 

frequente em quase todos os países estrangeiros. A missão dos “Coroner”, que 

consiste em determinar as causas dos óbitos e as circunstâncias que os margeiam, é 

notória em grande parte das Américas, Oceania e Europa (PRESTES, 2017). 

 Os “Medical Examiner” verificam óbitos tanto de causas naturais quanto de 

causas externas nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, os Serviço de Verificação 

de Óbitos e Institutos Médicos Legais parecem convergir logística e estruturalmente 
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(PRESTES, 2017). 

 Ainda no exterior, as declarações de óbitos (DO) são emitidas pelos médicos 

legistas ou profissionais forenses “Coroner” quando acionados exclusivamente para 

situações que envolvam causas externas suspeitas ou causas naturais mal definidas, 

pois os óbitos por causas naturais definidas ou até mesmo óbitos por causas externas 

definidas podem ser declaradas por médicos não forenses, desde que estes 

comuniquem às autoridades judiciais e sanitárias locais (PRESTES, 2017). 

No Brasil, as diferenças entre IML e SVO são descritas em portarias 

ministeriais, código de processo penal e em resoluções do Conselho Federal de 

Medicina (CFM). O SVO é órgão responsável por elucidar causas de óbitos naturais 

mal definidos e sem suspeita de violência, enquanto o IML investiga e elucida causas 

de óbitos por causas externas (BRASIL, 2006). 

Entretanto, para a população em geral, para profissionais da área de saúde e 

para a classe médica, as diferenças entre IML e SVO não estão muito claras. Por 

exemplo, há presença de casos de óbitos por causas externas encaminhados para 

exames necroscópicos em SVO noticiados pela imprensa (NOROESTE, 2015).  

Encontram-se relatos de óbitos, suspeitos de erros médicos examinados e liberados 

pelo SVO, que necessitaram posterior exumação pelo IML, para especificação da 

causa de morte (JUNDIAÍ, 2016). Casos noticiados de cadáveres em estado de 

decomposição encaminhados ao SVO para elucidação da causa do óbito (CARIRI, 

2016). Os Serviços de Verificação de Óbitos são, por vezes, confundidos com outros 

serviços de plantões médicos que apenas emitem as declarações de óbito para 

causas de óbitos naturais definidas, sem realização de necropsia (CEARÁ, 2016). 

Na década de 30, incentivos do Ministério da Saúde (MS) e regulamentação 

estadual paulista pelo Decreto 4.967 de 1931, inauguraram o SVO no Brasil. Elucidar, 

por meio de exames necroscópicos, causas de óbitos mal definidas, com ou sem 

assistência médica, é objetivo do SVO. (JORGE et al., 2007). 

Em 2006, a portaria 1.405 do Ministério da Saúde, criou a rede nacional de 

serviço de verificação de óbitos com finalidade de elucidar causas de óbitos naturais 

mal definidas com ênfase em casos de interesse epidemiológico (BRASIL, 2006). Nas 

regiões que contavam SVO, as causas de óbitos naturais mal definidas seriam 

encaminhadas para preenchimento da DO por médicos patologistas, geralmente, 

após o esclarecimento necroscópico das causas de mortalidade e de morbidade.  

Óbitos, com suspeita ou confirmação de causa externa, seriam encaminhados 
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aos médicos legistas dos IML, para averiguação necroscópica forense (BRASIL, 

1941). A necropsia possibilita diagnóstico apurado das causas da morte e dos 

mecanismos a ela relacionados, constituindo um importante instrumento de avaliação 

da qualidade assistencial médica (HOYERT, 2001). 

Os dados que alimentam o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

proveniente do SVO advêm de informações extraídas de DO atestadas por 

médicos necropsistas. Por meio da necropsia, pressupõe-se que médicos 

necropsistas descubram no cadáver e descrevam na DO a maior quantidade e 

qualidade de informações sobre o óbito. Espera-se alcançar maior completude e 

especificação de dados registrados no SIM, mormente sobre causas e circunstâncias 

relacionadas aos óbitos (STUQUE et al., 2003). 

Apesar de existirem poucos estudos sobre o impacto do SVO como fornecedor 

de dados ao SIM, os SVO realizam diagnósticos isolados ou surtos de doenças 

emergentes, reemergentes e ainda agravos inusitados, bem como aprimoram a 

qualidade das informações sobre mortalidade e morbidade (ELLINGER; BEZERRA, 

2011). 

1.3  OS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS NO ESTADO DO TOCANTINS 

(SVO-TO) 

A história da verificação necroscópica de óbitos no Estado do Tocantins, tanto 

para causas externas quanto para causas naturais, repousa nos ombros dos médicos 

legistas da rede estadual de IML, subdividida em 14 núcleos.  Registros de causas 

básicas naturais mal definidas informadas no SIM pelo IML, no período anterior a 

2007, contribuíram negativamente para estatísticas vitais estaduais, justificando a 

criação do Serviço de Verificação de Óbitos Estadual visando o esclarecimento das 

causas de óbitos naturais mal definidas. (CARVALHO, 2016b). 

Em 2007, consoante à criação da rede nacional de SVO, foi criado no Estado 

do Tocantins o Serviço de Verificação de Óbitos do Estado do Tocantins (SVO-TO) 

regulamentado pela portaria estadual 119 de junho de 2007. Localizado em Palmas 

com filial em Araguaína (situada no norte do Estado a cerca de quinhentos quilômetros 

da capital). O SVO-TO, mesmo inaugurando a sede própria administrativa na capital 

em 2017, ainda divide com o IML estadual, salas de necropsia e alojamentos, em 

Araguaína e em Palmas (CARVALHO, 2016b). 
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O SVO-TO está vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Todos 

os recursos humanos que atuam na sede em Palmas e em Araguaína são servidores 

estaduais concursados: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biólogos, 

biomédicos, assistentes sociais, psicólogos, assistentes administrativos e motoristas 

(CARVALHO, 2016b). 

As fontes de financiamentos do SVO-TO advêm do Ministério da Saúde (MS) 

regulamentadas pela portaria 183/MS, que suporta implantação e manutenção de 

serviços públicos estratégicos, nos âmbitos da Secretaria de Vigilância e Saúde do 

MS (SVS/MS). As ações do SVO-TO estão ligadas diretamente à Diretoria de 

Vigilância de Proteção à Saúde Estadual (DGVPS), por sua vez, subordinada à 

Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 

(SVPS-SES-TO) (BRASIL, 2014). 

A área de abrangência do SVO-TO é regional, considerando a quantidade de 

óbitos de interesse epidemiológico ocorridos por município no Estado e pela 

capacidade de remoção cadavérica do SVO-TO. Os óbitos com causas naturais mal 

definidas ocorridos nos municípios de Palmas e Araguaína são removidos aos SVO-

TO em Palmas e Araguaína por rabecões próprios do Estado. Nos serviços de saúde 

públicos e privados destas duas cidades ocorrem a maior quantidade de óbitos por 

causas naturais mal definidas de interesse epidemiológico do Estado do Tocantins 

(BRASIL, 2014) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Dados de mortalidade do Tocantins por cidades de abrangência do SVO-TO. 

Mortalidade – Tocantins – Cidades - Ano 

 
Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 
Araguaína 1507 1488 1568 1584 1600 1603 1671 1769 1699 1698 16187 

Gurupi 533 546 583 606 518 566 605 770 704 627 6058 
Palmas 1381 1555 1592 1682 1895 2030 1937 1899 1919 2097 17987 

Porto Nacional 273 270 280 248 260 289 282 319 319 315 2855 

Total 6597 6772 6743 6925 7140 7375 7500 8047 7746 7982 72827 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

O SVO-TO de Palmas pode ser acionado por médicos, mediante 

preenchimento de formulário de requisição para necropsia e a autorização de familiar 

de primeiro grau para executar a necropsia, com assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (TOCANTINS, 2020a). O fluxo de 

encaminhamento, os formulários de requisição e TCLE podem ser acessados, por 
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meio eletrônico e de domínio público. Após a necropsia no SVO-TO, a DO e o laudo 

necroscópico são emitidos pelo médico necropsistas responsável pelo exame 

(CARVALHO, 2016b). 

Em Palmas, a prefeitura instituiu o Plantão Óbitos da Prefeitura (POP) acionado 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na ocorrência de óbitos 

domiciliares, durante o horário de fechamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

os familiares enlutados são orientados a acionar o SAMU. Os médicos do SAMU 

constatam os óbitos e acionam os médicos do POP para atestarem os óbitos naturais 

com causas definidas, ou encaminharem ao SVO-TO em Palmas os óbitos por 

causas naturais mal definidas. (TOCANTINS, 2020a). 

Nos horários de funcionamento das UBS, os médicos responsáveis pelas áreas 

de abrangência dessas unidades são responsáveis por emitirem as DO para causas 

naturais definidas ou mesmo encaminharem ao SVO-TO os óbitos por causas naturais 

mal definidas, caso os familiares autorizem o exame necroscópico seguindo o descrito 

na portaria 116 de fevereiro de 2009. Para casos de óbitos domiciliares suspeitos ou 

confirmados de causas externas os médicos do POP e das UBS encaminham ao IML-

TO, após acionamento da Polícia Militar Estadual (PM-TO) (BRASIL, 2009).  

Para óbitos ocorridos em Palmas, tanto domiciliares quanto em unidades 

nosocomiais, os familiares enlutados são orientados pelos profissionais de saúde a 

comparecerem ao SVO-TO para serem acolhidos. O acolhimento constitui ato 

profissional de saúde executado em situações posteriores à óbitos, em que as famílias 

enlutadas necessitam de amparo para enfrentar o sofrimento (ACIOLE; BERGAMO, 

2019).  

 A assistência social e a psicologia do serviço de acolhimento ao familiar 

enlutado do SVO-TO colhem informações sobre o histórico de saúde, social e 

econômico do falecido. A equipe de acolhimento também orienta sobre documentação 

obituária, velório, sepultamento e assistência pública funeral, para casos de 

vulnerabilidade social (MARTINS, 2020). 

As necropsias no SVO-TO são realizadas por médicos patologistas e não 

patologistas que, durante o exame anatomopatológico, contam com auxílio de dois 

técnicos de enfermagem. Ainda na sala de necropsias, permanece um terceiro técnico 

para auxiliar a coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas teciduais 

que são direcionadas ao “Biobanco” no Laboratório Central do Estado do Tocantins 

(LACEN-TO) (TOCANTINS, 2020b).  
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Para emitir DO e laudo necroscópico, médicos do SVO-TO contam com análise 

das amostras biológicas coletadas durante a anatomopatologia da necropsia. 

Dependendo do exame solicitado e da qualidade das amostras, estas são enviadas 

para análises no LACEN-TO ou laboratório terceirizado. Os acervos históricos, 

reservas de amostras e resultados laboratoriais, ficam sob a responsabilidade 

dos respectivos laboratórios, podendo, a pedido do médico necropsista, serem 

solicitados pelo responsável técnico do SVO-TO (TOCANTINS, 2020b).  

A portaria nº001 criada em 2020 pelos SVO-TO e IML-TO propõe soluções 

para problemas crônicos no Estado do Tocantins e certamente em outras 

regiões brasileiras: cadáveres não identificados, óbitos sobre os quais autoridades 

sanitárias e policiais locais não conseguem, de imediato e pelas circunstâncias no 

local do óbito, definir tratar-se de casos para IML (causas externas suspeitas) ou 

SVO (causas naturais mal definidas) (TOCANTINS, 2020a).  

A ausência de familiares enlutados para autorizarem exames necroscópicos e 

casos de "encontro de cadáveres", mesmo sob circunstâncias de não suspeição de 

causa externa, impactam relações entre IML-TO e SVO-TO. A portaria conjunta que 

regulamenta a conduta sobre óbitos no Estado do Tocantins e a guia 

de encaminhamento de cadáveres adaptado do Serviço de Verificação de Óbitos 

do Interior de São Paulo (SVOI-SP) constituem instrumentos de regulação do 

fluxo cadavérico (TOCANTINS, 2020a). 

Carvalho (2016) demonstrou que causas de óbitos naturais definidas descritas 

nos laudos necroscópicos do SVO-TO não utilizadas pelos codificadores para 

retificar causas básicas mal definidas, geram permanência de causas básicas 

mal definidas registradas no SIM, para o Estado do Tocantins, dirimindo importantes 

ações ministeriais, como a manutenção da RNSVO e estatísticas vitais fidedignas. 

1.4  OS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DO INTERIOR EM RIBEIRÃO 

PRETO (SVOI-RP) 

No Estado de São Paulo, os Serviços de Verificação de Óbitos (SVOs) são 

divididos em Serviço de Verificação Óbitos da Capital (SVOC) e Serviço de Verificação 

de Óbitos do Interior (SVOI) de acordo com regulamentações legislativas e decretos 

que foram organizando os serviços de acordo com a lógica topográfica, orçamentária 

e abrangência de cada serviço dentro do Estado (SÃO PAULO, 1986). 
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O SVO da Capital (SVOC) foi instituído pelo Decreto Estadual nº 4.967, de 13 

de abril de 1.931 (SÃO PAULO, 1931), e passou a ser vinculado à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) pelo decreto nº 10.139, a partir do 

dia 18 de abril de 1.939 (SÃO PAULO, 1939).   

Com a Lei nº 10.045 de 1.968 houve reorganização do Serviço de Verificação 

de Óbitos do Município da Capital SVOC, anexo ao Departamento de Anatomia 

Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, enquanto o 

decreto nº 51.014 descreveu que o fomento para atividades no SVOC advinha dos 

recursos financeiros tratados no artigo 14 da lei 10.095 de 1.968 (SÃO PAULO, 

1968).  

A Lei nº 1467 de 1.951 criada durante o processo organização e finalização 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, descrevia em parágrafo único 

que o “...serviço de verificação de óbitos expedirá os atestados de óbitos que 

registrará nos cartórios de registro civil do distrito em que se der o óbito”. 

Entretanto, o Serviço de Verificação de Óbitos de Ribeirão Preto iniciou  os 

exames necroscópicos e a emissão de DO somente em 1.954 (SÃO PAULO, 

1951).  

O SVOI foi criado pela Lei 5452/1.986 embora estivesse em plena atividade 

desde 1954. Atualmente, o SVOI funciona no edifício do Centro de Medicina Legal 

(CEMEL), que foi inaugurado em 2005, subordinado à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e à FMRP, através do Departamento 

de Patologia e Medicina Legal (SÃO PAULO, 1986). 

Firmado em 1996 (Proc. CS5389-91 DOE Seção I – 106 (122) 28/6/96), um 

acordo prevê a cooperação técnico-científica mútua entre o Núcleo de Perícias 

Médico-Legais de Ribeirão Preto (NPML/RPO) e a Universidade de São Paulo nas 

áreas de perícia e pesquisa no campo da Medicina Legal, objetivando  

aperfeiçoamento das investigações criminais, das pesquisas científicas na área 

forense e do ensino prático na disciplina de Medicina Legal da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) 

(SOARES; GUIMARÃES, 2008). 

A Lei mais recente que versa sobre os serviços do Estado de São Paulo é a 

Lei nº 5.452, de 22 de dezembro de 1986, a qual "Reorganiza os Serviços de 

Verificação de Óbitos no Estado de São Paulo", e traz em seus primeiros artigos as 

finalidades e competências dos SVOs paulistas (SÃO PAULO, 1986).  
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Artigo 1º - Os Serviços de Verificação de Óbitos no Estado de São 
Paulo ficam reorganizados nos termos desta lei.   

Artigo 2º - Os Serviços de Verificação de Óbitos têm por finalidade:  
I - Esclarecer a ''causa mortis" em casos de óbito por moléstia mal 

definida ou sem assistência médica:   
II - Prestar colaboração técnica, didática e científica aos 

Departamentos de Patologia das Faculdades de Medicina, órgãos afins ou 
outros interessados, participando de seus trabalhos e podendo funcionar nas 
suas dependências e instalações.  

Artigo 3º - Compete aos Serviços de Verificação de Óbitos:  
I - Realizar as necropsias de pessoas falecidas de morte natural sem 

assistência médica ou com atestado de óbito de moléstia mal definida, 
inclusive os que lhe forem encaminhados pelo Instituto Médico Legal do 
Estado - IML, fornecendo os respectivos atestados de óbito:   

II - Proceder ao registro de óbito e expedir guia de sepultamento, 
dentro dos prazos legais, para corpos necropsiados e não reclamados. Nesse 
caso, o sepultamento poderá ser feito 48 horas após a necropsia, salvo no 
caso de cadáveres putrefatos, hipótese em que poderá ser feito 
imediatamente:   

III - Remover para o IML os casos suspeitos de morte violenta 
verificados antes ou no decorrer da necropsia e aqueles, de morte natural, de 
identificação desconhecida, enviando, sempre que couber, comunicação à 
autoridade policial;   

IV - Fiscalizar o embarque de cadáveres, ossadas ou restos 
exumados, para fora de cada município, expedindo os competentes “livre 
trânsitos”, nos casos de morte natural;   

V - Realizar e/ou fiscalizar embalsamamentos e formalizações de 
acordo com a legislação sanitária e convenções internacionais em vigor;   

VI - Lacrar as urnas funerárias que se destinam ao Exterior, nos casos 
de morte natural.  

VII - Fazer as necessárias comunicações à fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados - SEADE e, quando solicitado, a outros órgãos 
interessados, nos casos em que, após exames complementares, for 
modificado ou completado o diagnóstico da causa básica da morte;  

Ainda nos Capítulos II e III, a Lei 5452/86 determina que a abrangência do 

SVOC se restringe aos óbitos que tenham ocorrido no município de São Paulo, 

enquanto o SVOI abrange óbitos ocorridos no município de Ribeirão Preto e ainda 

acumula prerrogativa de credenciar SVOs de outros municípios do Estado de São 

Paulo. O credenciamento de SVOs naqueles municípios da “Grande São Paulo” é 

atribuição do SVOC (SÃO PAULO, 1986). 

Contudo com a criação da Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbitos 

do MS, no interior do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HCFMRP-USP) surgiu um outro SVO ribeirão-pretano denominado SVOR 

(Serviço de Verificação de Óbitos Regional) que abrange as cidades do entorno de 

Ribeirão Preto. Enquanto o SVOR foi criado em consonância com a portaria 

1.405/2006 do MS revogada pela portaria 183/14/MS que versa sobre orçamentos dos 

SVOs pertencentes a rede nacional de SVOs do MS, o SVOI segue a dotação 

orçamentária prevista no Capítulo IV da Lei 5452/86 (BRASIL, 2006; BRASIL 2014; 
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SÃO PAULO, 1986). 

No SVOI e SVOR, os recursos humanos são compostos por profissionais 

médicos, técnicos de laboratórios, administrativos da Universidade de São Paulo em 

Ribeirão Preto (BRASIL, 2006; BRASIL, 2014). 

Em Ribeirão Preto, os SVOI e o SVOR são acionados de acordo com a diretriz 

geral de polícia número catorze de dois mil e cinco (DGP 14/2005) por meio de 

emissões de boletins de ocorrência (B.O) ou comunicados de óbitos (C.O.) 

(SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,2005). 

No Estado de São Paulo, as frequentes causas de óbitos indeterminadas 

suscitaram uma Diretriz Policial com intuito de imbuir às autoridades policiais a 

prerrogativa de classificarem óbitos de acordo suas convicções jurídicas e 

convencimentos formados por meio dos elementos disponíveis (SÃO PAULO, 2005). 

Dentre os casos de óbitos classificados como “Morte Suspeita” existem os 

casos de “Morte Natural” para os quais, nos Boletins de Ocorrência, deverão constar 

históricos fáticos e jurídicos sobre situações de óbitos verificados em domicílios, com 

ou sem assistência de familiares ou responsáveis, porém ausentes de atendimentos 

atuais por profissionais médicos ou simples inexistência de médicos para atestarem 

as causas de mortes (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO,2005). 

Para estes casos de óbitos domiciliares de “Morte Natural” a Diretriz Policial 

prevê o encaminhamento aos Serviços de Verificação de Óbitos como se segue: 

DGP 14- Artigo 3º - Será empregado o título “Morte Natural” para os casos de 
óbitos verificados no domicílio da vítima, ou com a assistência  de familiares 
ou responsáveis, de causas aparentemente naturais, porém ausente 
atendimento atual por profissional de saúde ou inexistente médico a atestar 
a causa da morte, com a decorrente necessidade de encaminhamento ao 
Serviço de Verificação de Óbito (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005, P.7) 

Entretanto, a inexistência de remoção cadavérica própria pelos SVOI e SVOR 

na cidade de Ribeirão Preto obriga familiares enlutados a prover remoções de seus 

entes por meio de relações comerciais privadas com empresas funerárias locais. 

Apesar do SVOC legalmente ter de receber cadáveres removidos pelos rabecões do 

IML paulista, uma liminar imputou a remoção cadavérica no município de São Paulo 

à entidade pública municipal do Serviço Funerário do Município de São Paulo -

SFMSP. (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
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PAULO,2005). 

Para Falk et al., (2010), o acolhimento é uma ação tecno-assistencial que 

pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua rede social através de 

parâmetros técnicos, éticos humanitários e de solidariedade, nesse contexto é 

necessário que os profissionais da saúde tenham uma visão mais integral do ser 

humano e da necessidade de uma atenção individualizada a ser prestada à cada 

família enlutada, entendendo que no momento de luto, as fragilidades emocionais, 

sociais e econômicas se evidenciam.  

Um Serviço Social no SVO visa acolher famílias enlutadas e recolher 

informações necessárias para garantir a inclusão dos familiares enlutados na rede de 

serviços públicos sociais, fornecendo dignidade para o sepultamento de seus entes. 

No momento da entrevista para diagnosticar casos de familiares enlutados com 

vulnerabilidade social merecedores de amparo social, os assistentes sociais podem 

ainda coletar informações sobre a história médica pregressa do falecido com os 

familiares enlutados.  

Dentre outras informações, as informações sociais e econômicas sobre o 

falecido nem sempre são coletadas no local de ocorrência do falecimento e informadas 

pelos médicos solicitantes no pedido de exame necroscópico. No SVOI inexiste 

serviço social no organograma e os casos de vulnerabilidade social são assistidos 

pelos servidores administrativos (SVOI FMRP-USP, 2021).   

Médicos patologistas, técnicos e auxiliares de necropsia executam o exame 

necroscópico no SVOI-SP. Após a abertura das cavidades e durante o exame 

anatomopatológico dos órgãos, as amostras biológicas para exames histopatológicos 

são coletadas. A quantidade de amostras biológicas coletadas pelos médicos 

patologistas depende da anatomopatológica e sua correlação com os informes 

clínicos, imagenológicos e com as hipóteses diagnósticas dispostas no pedido de 

exame necroscópico.  

As amostras biológicas coletadas para exame histopatológico seguem para 

processamento histotecnológico na sede do SVOI-SP, que conta com laboratório de 

histotecnologia próprio vinculado, fomentados em insumos e em recursos humanos 

pela USP de Ribeirão Preto. Ao analisar as amostras em laboratório próprio, o SVOI 

agiliza e qualifica seus resultados de exames histopatológicos, pois o resultado 

histopatológico é elaborado pelo mesmo médico patologista que fez a macroscopia do 

órgão ao coletar a amostra durante a necropsia. 



31 

Quando à elucidação da causa de óbito natural mal definida, no SVOI-SP, exige 

exames laboratoriais complementares, além dos exames histopatológicos usuais, as 

amostras biológicas coletadas pelos médicos patologistas podem ser enviadas ao 

Instituto Adolf Lutz, referência para o Estado de São Paulo, onde são realizados desde 

exames sorológicos, microbiológicos até exames de alta complexidade como 

imunofluorescência e biologia molecular (SÃO PAULO, 2021).  

Dentre as finalidades do SVOI, dispostas na Lei 5.452/86 e previstas no 

Capítulo VII do Artigo 1º, existe a incumbência de: 

Fazer as necessárias comunicações à Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados - SEADE e, quando solicitado, a outros órgãos 
interessados, nos casos em que, após exames complementares, for 
modificado ou completado o diagnóstico da causa básica de morte (SÃO 
PAULO, 1986).  

As informações produzidas nos laudos necroscópicos do SVOI-RP sobre as 

causas de óbitos dos cadáveres necropsiados deveriam ser enviadas ao setor de 

vigilância dos óbitos, tanto municipais de Ribeirão Preto, quanto aos Estaduais 

vinculados à vigilância epidemiológica Estadual de São Paulo. As causas básicas de 

óbitos são construídas no “Seletor de Causa Básica (SBC)", ferramenta crucial do SIM 

para cada município, estado ou região brasileira estabelecer políticas públicas 

sanitárias baseadas em estatísticas vitais. 

1.5  SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM) E CAUSAS 

BÁSICAS DE ÓBITOS 

O esclarecimento da causa de um óbito baseia-se no princípio da informação 

como subsídio para ações adequadas em cada área de saúde (JORGE; LAURENTI; 

GOTLIEB, 2007). No Brasil, o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), dentre 

outras funções, capta e processa dados nacionais sobre morbimortalidade produzindo 

estatísticas vitais, análises epidemiológica, sociais e demográficas permitindo 

estabelecer um perfil epidemiológico populacional promovendo gestão pública 

sanitária (AZEVEDO et al., 2016; FRIAS; SZWARCWALD; LIRA, 2014; FIGUEIROA 

et al., 2013; BRASIL, 2006). 

O sistema de informação de mortalidade (SIM) elabora estatísticas vitais para 

compilar uma série histórica de dados, estudarem as causas de mortes, comparam 
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situações de saúde de diferentes áreas geográficas e promovem melhorias públicas 

sanitárias (SWAROOP apud LAURENTI; MELLO; GOTLIEB, 2006).  

A coleta de dados para o SIM, realizada por municípios e Estados da 

federação ocorre com o recolhimento da 1ª via da DO (Declaração de Óbitos) 

preenchida por médicos atestantes assistentes, substitutos, dos institutos 

médicos legais, dos serviços de verificação de óbitos (SVO) e outros. O 

preenchimento das DO constitui responsabilidade ética e jurídica do médico, como 

previsto nos artigos 82 e 83 do Código de Ética Médica de 2009 (LUCENA, 2014).  

Apesar de existirem poucos estudos sobre o impacto do SVO como fornecedor 

de dados ao SIM (NASCIMENTO et al., 2012), os SVO permitem a realização de 

diagnóstico isolado ou surtos de doenças emergentes, reemergentes e ainda agravos 

inusitados, bem como permite o aprimoramento da qualidade das informações sobre 

mortalidade e morbidade (ELLINGER; BEZERRA, 2011).  

Completude de dados representa o grau de preenchimento de variáveis ou 

campos analisados no SIM, mensurado pela presença de dados com distinção 

daquelas variáveis desprovidas de dados (FÉLIX et al., 2012). Os dados registrados 

no SIM são provenientes de informações médicas descritas nas DO.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que dados de mortalidade de 

muitos países permanecem não confiáveis para serem utilizados na elaboração 

de políticas públicas de saúde, persistindo a necessidade de melhoria nos 

sistemas de informação de mortalidade principalmente em países emergentes, a 

exemplo da América Latina (COLIN et al., 2005; PAES, 2007).  

No Brasil, em 2003, 13,3% das causas básicas de óbito foram identificadas 

como mal definidas, cujas maiores proporções ocorreram nas regiões Nordeste e 

Norte do País, 18,9% e 13,5% respectivamente (ALVES et al., 2012). Enquanto em 

2010, foram notificados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

1.136.947 óbitos, dos quais 8,6% eram originalmente classificados como mal 

definidas, sendo que 65.425 óbitos correspondiam a região Norte (FRANÇA et al., 

2014).  
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A ação de vigilância epidemiológica dos óbitos remete a “causa mal definida” 

àquele grupo cujos “sinais, sintomas e achados clínicos e laboratoriais são 

anormais”. Este grupo de causa básica de morte demonstra declínio em  

frequência nas estatísticas de saúde do Brasil, expressando comportamento 

epidemiológico heterogêneo: nível de qualidade e confiabilidade alto no Sul e Sudeste, 

atraso qualitativo persistente nas regiões Norte, Nordeste e a região Centro-oeste em 

situação intermediária (LIMA; MOTA, 2011).  

Entretanto, há ainda a necessidade de melhoria da notificação e da qualidade 

da informação sobre óbitos no Brasil visando o aumento da confiabilidade 

das informações de saúde e o aperfeiçoamento dos sistemas existentes, dentre tais o 

SIM, criado em 1975 pelo Ministério da Saúde. Implantado, representou grande 

avanço na produção de informações sobre a mortalidade no Brasil, mediante 

a necessidade de informações completas e de um subsistema de 

informação acerca da mortalidade visando potencializar cobertura, qualificar, 

oportunizar dados e realizar análises e ou estudos especiais identificando e 

corrigindo sub registros e deficiências da informação (ALVES et al., 2012).  

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) possibilita a detecção das 

emergências epidemiológicas, o diagnóstico isolado ou surtos de doenças 

emergentes e reemergentes e ainda agravos inusitados, orientando a tomada 

de decisões para o controle de doenças bem como permite o aprimoramento 

da qualidade da informação de mortalidade no País. Esse sistema é bastante útil 

para o desenvolvimento de pesquisa científica por possibilitar análises dos 

registros epidemiológicos e assim trazendo evidências importantes que subsidiam o 

debate no âmbito do ensino médico (ELLINGER; BEZERRA; 2011).  

O perfil nacional da mortalidade, a partir de informações capturadas e 

ordenadas também em escalas regionais, possibilita melhor adequação das 

intervenções e adoção de medidas preventivas (CARMO et al., 2003). Em 

2007, 10% das mortes foram atribuídas às doenças infecciosas e parasitárias e 

5% aos distúrbios de saúde materno-infantis (SCHMIDT et al., 2011). Destacam-se 

outras doenças como a meningocócica, dentre graves emergências médicas que, 

em países desenvolvidos, a letalidade encontra-se entre 9% e 12% sendo mais 

elevada em países em fase de desenvolvimento, 11% a 19%, onde os que 

sobrevivem ficam com sequelas e no 
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Brasil essa média é de 20% de letalidade (MASUDA et al., 2015). 

Muitos casos de neoplasias, sejam elas benignas ou malignas, têm grande 

prevalência nos países desenvolvidos, mas segundo Barbosa et al., (2015) a doença 

já é causadora de mortes e adoecimentos nos países subdesenvolvidos e de baixa 

renda, o que leva a maiores agravos devido à sistemas de saúde despreparados e 

insuficientes para um diagnóstico precoce e tratamento efetivo dessa enfermidade.  

Conforme preconizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) (2015) tem-

se um cenário preocupante onde: cerca de 530 mil casos novos de câncer são 

estimados para os homens, com mais frequência (28,6%) do câncer de próstata 

seguido pelos cânceres de pulmão (9,8%), intestino (8,0%), estômago (6,8%) e 

bexiga (3,3%); para as mulheres, os 560 mil casos novos, aproximadamente, 

foram assim distribuídos entre mama (27%), colo do útero (12,2%), intestino 

(7,9%), pulmão (5, 7, %) e estômago (4,3%); nas próximas décadas o 

impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 milhões 

de casos novos estimados para 2025, projetando para o Brasil, em 2016, 57.960 

casos novos de câncer de mama, com um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 

mil mulheres. 

 A lógica estrutural e funcional do SVO no Brasil permanece regionalmente 

heterogênea, podendo comprometer os objetivos e as finalidades dos serviços em 

âmbito nacional. Alguns serviços possuem gerenciamento municipal, outros 

estaduais, variabilidade essa que agrava-se em relação à fontes de recursos, 

servidores contratados ou concursado, técnicas de necrópsias, coleta e fluxos de 

amostras biológicas e qualidades de informações sobre morbidades e mortalidades.

 O estudo comparativo sobre os SVOs pode apontar estruturações, 

gerenciamentos e procedimentos operacionais padrão diversificados. Contudo, 

analisando as práticas de cada serviço, mormente os êxitos e as dificuldades de 

cada procedimento operacional, pode-se estabelecer um padrão de qualidade 

desejado. A padronização pode favorecer a implementação e a manutenção de 

serviços que visam elucidar as causas de óbitos naturais mal definidas de interesse 

epidemiológico.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

Identificar, comparar procedimentos operacionais padrão e estatísticas vitais 

visando aprimorar os Serviço de Verificação de Óbitos do Estado do Tocantins (SVO-

TO) e Serviço de Verificação de Óbitos do Interior em Ribeirão Preto (SVOI-RP) . 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

(a) Identificar procedimentos de acionamentos, acolhimentos aos familiares enlutados

e remoções cadavéricas;

(b) Estudar procedimentos operacionais de coleta, acondicionamento e análise de

amostras biológicas, relacionando-os com causas de mortalidade e morbidade;

(c) Analisar informações sobre causas de mortalidade e mortalidade registradas no

Sistema de Informações sobre Mortalidade;

(d) Abordar a padronização operacional como sugestão de aprimoramento dos SVO

e das estatísticas vitais.
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3. METODOLOGIA

3.1 LOCAL 

As informações sobre o Serviço de Verificação de Óbitos de Palmas foram 

coletadas na sede localizada na capital do Estado do Tocantins, quadra 304 Sul, 

avenida NS02. As informações sobre o Serviço de Verificação de Óbitos do Interior 

de Ribeirão Preto foram coletadas na sede, localizado na rua Tenente Catão Roxo 

em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A redação da pesquisa foi realizada na 

sede do SVO-TO em Palmas, Tocantins. 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de estudo observacional descritivo e analítico, comparativo sobre 

estatísticas vitais e procedimentos operacionais de Serviços de Verificação de Óbitos 

localizados em duas regiões brasileiras distintas. As informações foram obtidas por 

meio das publicações realizadas pelos SVO-TO e SVOI-RP, da observação das 

rotinas somadas à análise de bancos de dados internos, sobre amostras biológicas, e 

externos no SIM/DATASUS sobre causas de óbitos registradas pelos SVO-TO e 

SVOI-RP. 

De acordo com as atividades executadas pelos Serviços de Verificação de 

Óbitos, seguindo a portaria 1405 de junho de 2006 revogada pela portaria 183 de 

janeiro de 2014, ambas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006; BRASIL, 2014) às 

variáveis elencadas neste estudo comparativos foram:  

● A remoção cadavérica;

● A coleta e acondicionamento de amostras biológicas oriundas de exames

necroscópicos;

● Os registros de causas de óbitos no Sistema de Informação de Mortalidade;

● O acolhimento dos familiares enlutados.

3.3 AMOSTRA 

O estudo comparativo sobre as remoções cadavéricas baseou-se em 

informações registradas nos sites dos SVOI-RP e SVO-TO, disponibilizados e de livre 

domínio público na rede mundial de computadores (SPPS/SVO, 2020; SVOI FMRP-
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USP, 2021; TOCANTINS, 2021). 

As informações utilizadas para estabelecer as diferenças entre as causas 

básicas de óbitos registradas pelos SVO foram obtidas por meio de acesso eletrônico 

ao site DATASUS no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Em abril de 

2020 na cidade de Palmas – TO, um estudo comparativo, retrospectivo, transversal, 

quantitativo, qualitativo e de cunho descritivo-analítico serviu como base para a 

identificação das causas de óbitos mal definidas registradas no SIM pelos SVO de 

Palmas – TO e Ribeirão Preto – SP (MARQUES et al., 2020). 

Ao acessar a página do DATASUS, foi realizado download da base de dados 

da página virtual e pública do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS), disponibilizados e de livre domínio público na rede mundial de 

computadores (DATASUS, 2020). 

Para estruturar, decodificar, tabular e gerar os resultados estatísticos foi 

utilizado o software R versão 4.0.2 e para construção dos gráficos utilizou-se o 

Microsoft Excel 2016. 

A população do estudo compreendeu todos os óbitos ocorridos nos municípios 

de Palmas – TO e Ribeirão Preto – SP registrados no SIM no período de 2015 a 2017. 

Foram analisadas, nos registros de óbitos ocorridos nos municípios de Palmas – TO 

e Ribeirão Preto – SP para o SIM, as variáveis: causas mal definidas, faixa etária, 

sexo, cor/raça, escolaridade, estado civil, municípios de ocorrência, locais de 

ocorrência, CID 10 (classificação internacional de doenças) e atestantes. 

Para estudar as diferenças entre procedimentos operacionais de coleta e o 

acondicionamento de amostras biológicas foram incluídas informações provenientes 

de bancos de dados internos no SVO-TO (2012 à 2016) e no SVOI-SP (2014 à 

2016), considerando quantidade de amostras coletadas por exame necroscópico, 

qualidade das amostras, utilizando ausência ou presença de autólise como critério 

de qualidade das amostras, e a relação entre quantidade de amostras coletas por 

necropsia com quantidade de diagnósticos de causas mortis nos laudos 

necroscópicos (CARVALHO et al., 2020). 

Foram implementadas análises descritivas dos tipos tendência central e de 

dispersão (variabilidade) para a geração das informações sobre a qualidade e 

quantidade de amostras para estudos histopatológicos. 

Nesse sentido, foi realizada a inclusão de informações contidas nos 

endereços eletrônicos do Serviços de Verificação de Óbitos de Palmas – TO e de 

Ribeirão Preto – SP sobre procedimentos de acionamento dos serviços para 

elucidação de causas
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de óbitos naturais mal definidas ocorridas em âmbitos domiciliares e nosocomiais. Tais 

dados são disponibilizados e de livre domínio público na rede mundial de 

computadores (SPPS/SVO, 2020; TOCANTINS, 2021). 

Os procedimentos operacionais relacionados às remoções cadavéricas foram 

analisados e comparados de acordo com os locais de ocorrência, e não de residência, 

dos óbitos e tipos de remoções, próprias ou terceirizadas, públicas ou privadas, 

realizadas pelos SVO de Palmas – TO e de Ribeirão Preto – SP. 

Para a comparação sobre os procedimentos de acolhimento de familiares 

enlutados, incluiu-se informações sobre o perfil epidemiológico dos familiares 

enlutados acolhidos pelos SVOs. Este estudo foi caracterizado como retrospectivo, de 

abordagem quali-quantitativa, delineado a partir de informações descritas nas fichas 

de atendimento do serviço social do SVO de Palmas – TO., entre o período de 2016 

a 2019. O SVOI-RP não contava com serviço de acolhimento familiar o momento de 

realização do estudo. 

Entre março e abril de 2020, no SVO do município de Palmas, foram coletados 

os dados de fichas de atendimento ao familiar enlutado que ocorreram entre os anos 

de 2016 a 2019. Nesse processo, foram colhidos 30% da quantidade total de fichas 

por ano, ou seja, 121 fichas do total de 389 fichas preenchidas pelos assistentes 

sociais nesse período estudado.  

A seleção (técnica de amostragem) das fichas com informação sobre pacientes 

necropsiados e de seus familiares seguiu o critério de aleatoriedade simples, evitando 

viés amostral dos dados obtidos. 

Para contextualizar o objetivo do estudo e discutir possíveis semelhanças e 

diferenças entre SVOI-RP e SVO-TO realizamos breve estudo geográfico comparativo 

entre as cidades de Palmas no estado do Tocantins e Ribeirão Preto no Interior do 

estado de São Paulo. Os dados que forneceram as características analisadas foram 

obtidos por meio de consulta na base de dados digital do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2020). 

As características geográficas, sociais e econômicas analisadas de modo 

comparativo simples em planilha Excel® foram: densidade demográfica, escolaridade 

(6 a 14 anos), IDHM (Índice de desenvolvimento humano municipal), mortalidade 

infantil, receitas realizadas, despesas empenhadas e PIB per capita. (QUADRO 1) 
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Quadro 1 Características geográficas, sociais e econômicas analisadas comparativamente entre 
Palmas/TO e Ribeirão Preto/SP. 

    Características 

Densidade demográfica 

Escolarização (6 a 14 anos) 

IDHM – Índice de desenvolvimento humano municipal 

Mortalidade infantil 

Receitas realizadas 

Fonte: IBGE, 2020. 

3.4  PROCEDIMENTO PARA A COLETA DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS 

Os dados sobre mortalidade foram coletados em plataformas virtuais de livre 

domínio público. Os projetos de pesquisa sobre amostras biológicas coletadas por 

meio de exames necroscópicos nos SVO de Palmas – TO e sobre o perfil 

epidemiológico dos pacientes examinados no Serviço de Verificação de Óbitos de 

Palmas - TO foram submetidos e aprovados pelo comitê de ética do Instituto 

Presidente Antônio Carlos em Porto Nacional no estado do Tocantins, com CAAE: 

29345820.0.0000.8075 (ANEXO A). O projeto de pesquisa sobre amostras biológicas 

coletadas por meio de exames necroscópicos nos SVOI de Ribeirão Preto foi 

submetido e aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, CAAE: 40605020.9.0000.8075 (ANEXO B), 

tendo com base a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

estabelece as normas e diretrizes regulamentadoras para pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

3.5      ANÁLISE DOS DADOS 

Para estudo sobre as amostras biológicas coletadas pelo SVO-TO (2012 a 

2016), os dados coletados foram organizados em planilha do Excel® 2013, 

sendo dispostas nas colunas as variáveis estudadas e nas linhas a identificação 

de cada amostra (n) 
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conforme iniciais do nome, idade e sexo.

Para a verificação da Normalidade, foi utilizado o software Statistical Analysis 

System (SAS®) por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para variáveis com 

mais de 50 registros, e de Shapiro-Wilk (S-W) para as variáveis com até 50 registros, 

ambos testes com 5% de significância (SAS, 2013). 

Estes testes fornecem o parâmetro valor de prova (valor-p, p-value ou 

significância), que pode ser interpretado como a medida do grau de concordância 

entre os dados e a hipótese nula (H0), sendo H0 correspondente à distribuição 

Normal. 

Quanto menor for o valor de p, menor é a consistência para aceitar a hipótese 

nula. Depois da determinação da normalidade, foi implementado uma Análise de 

Variância (ANOVA - one way), por meio do procedimento npar1way, utilizando o teste 

dos ranks de Wilcoxon (combinações entre duas variáveis) e de Kruskal-Wallis 

(análise multivariada), os quais permitiram testar o efeito da quantidade de amostras 

biológicas coletadas e registradas nos laudos necroscópicos do SVO-TO com a 

quantidade de registros sobre as causas de mortalidade e de morbidade. Assim, cada 

observação Yij (variável dependente), que representa os valores de HAS, poderá ser 

decomposta conforme o modelo abaixo: 

Yij = µ +Vi + εij

Em que: 

Yij é a observação do i-ésimo tratamento na j-ésima unidade experimental; 

µ é o efeito constante (média geral); 

Vi é o efeito do i-ésima variável (variável independente); 

εij é o efeito do erro aleatório associado a i-ésima variável i com o erro j. 

Adicionalmente, foi aplicada a análise de correlação para identificar o grau de 

relacionamento linear entre as variáveis de interesse, no caso do presente estudo, os 

registros de número de morbidade e mortalidade com a quantidade de amostra e o 

número de autólise identificada. O modelo que será adotado nesta análise pode ser 

representado como: 

macair
Realce
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Em que: 

r = representa o coeficiente de correlação entre as variáveis utilizadas na análise; 

∑XiYi = somatório entre o produto das duas variáveis utilizadas na análise; 

n = número de observações do banco de dados; 

∑Xi
2 = somatório dos valores da variável X elevado ao quadrado; 

∑Yi
2 = somatório dos valores da variável Y elevado ao quadrado; 

No SVOI-RP foi realizado estudo analítico observacional transversal nos 

registros digitais de laudos necroscópicos finalizados pelos médicos patologistas 

entre 2014 e 2016 e arquivados no Serviço de Verificação de Óbitos do Interior de 

Ribeirão Preto. O estudo correlacionou a qualidade e quantidade de amostras 

biológicas coletadas e registradas nos laudos necroscópicos com a quantidade de 

causas de mortalidade e de morbidade registradas.  

Os dados foram coletados a partir dos registros em laudos necroscópicos 

digitalizados concluídos pelos médicos patologistas e arquivados. A população do 

estudo consiste nos óbitos ocorridos em Ribeirão Preto e submetidos à necropsia no 

SVOI-RP, entre 2014 e 2016. Foram analisados 234 registros de laudos digitais por 

ano de elaboração do laudo, totalizando 702 registros de laudos digitais necroscópicos 

analisados, para o período 2014 a 2016.  

Os números foram obtidos de acordo com o cálculo para obtenção do tamanho 

de amostra:  , onde “N” corresponde ao valor da população total (ou seja 600 laudos, 

pois é a média de laudos necroscópicos produzidos por ano no SVOI-RP) e que “n0” 

é dado pelo cálculo:   ,sendo que o numerador corresponde ao grau de confiança e o 

“d” a margem de erro da pesquisa.  

Assim, com uma confiabilidade de 95% e margem de erro de 5%, obtivemos o 

seguinte cálculo: 

N = 234 laudos por ano, totalizando 702 laudos entre 2014 e 2016. 

No estudo sobre SVOI-RP foram consideradas as variáveis: Quantidade 
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amostras biológicas coletadas por necropsia, qualidade das amostras biológicas, 

quantidade de diagnósticos de causas de mortalidade e quantidade de diagnósticos 

de causas de morbidade.  

Os dados coletados foram organizados em planilha do Excel® 2013, sendo 

dispostas nas colunas as variáveis estudadas e nas linhas a identificação de cada 

amostra (n) conforme iniciais do nome, idade e sexo.  

Para a verificação da Normalidade, foi utilizado o software SAS (SAS, 2013) 

por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e de Shapiro-Wilk (S-W) a 5% de 

significância. Estes testes forneceram o parâmetro valor de prova (valor-p, p-value ou 

significância), que pode ser interpretado como a medida do grau de concordância 

entre os dados e a hipótese nula (H0), sendo H0 correspondente à distribuição 

Normal. Quanto menor for o valor de p, menor é a consistência para aceitar a hipótese 

nula. Depois da determinação da normalidade, foi implementado uma Análise de 

Variância (ANOVA – oneway), por meio do procedimento npar1way, utilizando o teste 

dos ranks de Wilcoxon e de Kruskal-Wallis, os quais permitiram testar o efeito da 

quantidade de amostras biológicas coletadas e registradas nos laudos necroscópicos 

do SVOI de Ribeirão Preto, com a quantidade de registros sobre as causas de 

mortalidade e de morbidade. Assim, cada observação Yij, que representa os valores 

de HAS, pode ser decomposta conforme o modelo abaixo:  

 

Yij = μ +Vi + εij 

Em que: 

Yij é a observação do i-ésimo tratamento na j-ésima unidade experimental; 

µ é o efeito constante (média geral); 

Vi é o efeito do i-ésima variável (variável independente); 

εij é o efeito do erro aleatório associado a i-ésima variável i com o erro j. 

Adicionalmente, foi aplicada a análise de correlação para identificar o grau de 

relacionamento linear entre as variáveis de interesse, no caso do presente estudo, os 

registros de número de morbidade e mortalidade com a quantidade de amostra e o 

número de autólise identificada. O modelo que será adotado nesta análise pode ser 

representado como: 
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Em que: 

r = representa o coeficiente de correlação entre as variáveis utilizadas na análise; 

∑XiYi = somatório entre o produto das duas variáveis utilizadas na análise; 

n = número de observações do banco de dados; 

∑Xi
2 = somatório dos valores da variável X elevado ao quadrado; 

∑Yi
2 = somatório dos valores da variável Y elevado ao quadrado. 

Os resultados gerados nas análises serão organizados em tabelas e gráficos 

para melhor visualização. 
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4. RESULTADOS

4.1  REMOÇÃO CADAVÉRICA 

A remoção cadavérica é um tema complexo, pois perpassa limites municipais, 

estaduais e internacionais, envolvendo direitos públicos e privados buscando 

preservar sentimentos de familiares enlutados e preceitos religiosos. Os translados de 

corpos entre países seguem normas individualizadas para cada nação. 

Cabe aos familiares enlutados, suportados por suas empresas contratadas, 

buscarem normas de translado internacional inerentes aos países, tanto do local da 

ocorrência, quanto do local de destino do cadáver. As informações sobre regras de 

translado internacional de cadáveres são encontradas nas embaixadas dos países 

envolvidos na liberação e recepção do falecido (NATIONAL FUNERAL DIRECTORS 

ASSOCIATION, 2021). 

Em relação à transferência de cadáveres e registro de óbitos para translado 

internacional dos Estados Unidos ao Brasil, o consulado do Brasil em Atlanta do 

Ministério das Relações Exteriores orienta que gratuitamente o consulado emitirá um 

“Certificado de Registro de Óbitos”. Para emitir o Certificado, um parente ou 

representante da família deve agendar consulta ao consulado e apresentar-se munido 

das documentações do falecido.  

Estes documentos devem ser acompanhados por uma “apostila” emitida pelo 

Secretário de Estado do Estado onde ocorreu o óbito em solo americano. 

Teoricamente essa “apostila” encontra-se em todos os Estado Americanos (BRASIL, 

2021). 

São eles: 

a) Certidão de óbito emitida pelas autoridades dos EUA (original e cópia);

b) Carteira de identidade brasileira, certidão de nascimento brasileira (quando solteira)

ou certidão de casamento brasileira da pessoa falecida (quando casada ou divorciada) 

original e cópia; 

c) Formulário de solicitação preenchido, onde o responsável precisa poder informar

as seguintes informações relacionadas ao falecido: endereço; ocupação; nome da 

viúva ou do viúvo; nomes e nascimento de filhos, se houver; informações sobre 

qualquer vontade ou quaisquer bens restantes do falecido. 

d) O responsável pelo registro deve trazer sua identificação pessoal brasileira e será
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solicitado que assine o registro. 

Para que o registro seja válido no Brasil, os interessado devem transcrever 

a certidão de óbito emitida pelo Consulado no 1º Cartório Notarial - Registro 

de Registros Vitais em sua cidade no Brasil. Em caso de dificuldades com o 

escritório, o interessado deve entrar em contato com a Divisão de Assistência 

Consular (DAC) do Ministério das Relações Exteriores de Brasília, pelo telefone: +55 

(61) 2030-8816, +55 (61) 2030-8817 ou + 55 (61) 2030-8175, ou pelo e-mail 

(BRASIL, 2021).

Em seu “Artigo 30”, a Constituição Federal dispõe sobre as competências dos 

municípios brasileiros e no “Inciso V” delega aos municípios a organização de 

transportes públicos que possuem caráter essencial. Alguns estados e municípios 

brasileiros, cumprindo o “Artigo 30” da constituição brasileira, produziram 

legislações, diretrizes e fluxos para a remoção de cadáveres (BRASIL, 1988). 

Entretanto, outras unidades federativas não possuem regulamentações que 

orientam o translado de falecidos, dirimindo a quantidade de publicações acerca do 

tema (BRASIL, 1988). 

No Estado de Goiás, a constituição do Estado, no “Artigo 64” define as 

atividades das funerárias e dos cemitérios tornando obrigatório o translado de 

cadáveres por funerárias e facultativo o translado de cadáveres em decomposição 

(MACIEL, 2013). 

No Estado de São Paulo, a diretriz geral de policial 14/2005 regulamenta o 

translado de cadáveres no Estado, servindo de referência para a remoção 

cadavérica praticada pelo Serviço de Verificação de Óbitos do Interior e Regional do 

município de Ribeirão Preto (POLÍCIA CIVIL, 2010). 

No Estado do Tocantins, O Serviço de Verificação de Óbitos do Estado em 

Palmas segue um procedimento operacional padrão, baseado em protocolo próprio 

desenhado de acordo com a anual quantidade de exames necroscópicos solicitados, 

quantidade de unidades nosocomiais, demais serviços solicitantes de necropsias e 

na quantidade de viaturas disponibilizadas pelo Estado do Tocantins, para proceder 

as remoções (SPPS/SVO, 2020). 

O protocolo do SVO-TO, quando elaborado, seguiu a portaria 1405 de junho 

de 2006 do Ministério da Saúde que orientava, antes de ser revogada pela portaria 

183/2014 do Ministério da Saúde, aos Serviços de Verificação da Rede Nacional 

utilizarem serviços próprios de remoção cadavérica (BRASIL, 2006). Ao cumprir a constituição federal, as unidades federativas que elaboraram suas 
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legislações, protocolos e diretrizes sobre remoções cadavéricas esbarraram em 

peculiaridades administrativas, geográficas e logísticas. A heterogeneidade dos 

protocolos, legislações e diretrizes parecem estar diretamente proporcionais às 

diferenças geográficas e político-administrativas de cada Estado ou Município. 

Divergências sobre as obrigatoriedades de remoção podem ser identificadas até 

mesmo na relação com os Institutos Médicos Legais (REMOÇÃO..., 2019). 

4.2  REMOÇÃO CADAVÉRICA PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 

DO INTERIOR (SVOI) EM RIBEIRÃO PRETO. 

A remoção cadavérica ao SVOI-RP ocorre somente para óbitos naturais mal 

definidos que ocorrem em domicílios ou em unidades nosocomiais na cidade de 

Ribeirão Preto – TO. Outros casos que porventura adentram ao SVOI, para exames 

necroscópicos, são provenientes do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, 

contudo estes casos são removidos dos locais de ocorrência pelo IML à sede conjunta. 

Na sede do IML/SVOI-RP, afastadas as causas externas pelo médico legista, 

os cadáveres com causas naturais mal definidas são encaminhados ao SVOI-RP, 

mediante ficha de encaminhamento protocolar. 

O fluxo de remoção cadavérica ao SVOI em Ribeirão Preto, inicia-se de acordo 

com o artigo 1º da Diretriz Geral de Polícia 14/2005 quando “toda notícia de evento 

do qual sobrevenha resultado morte”, chega à delegacia de polícia civil (POLÍCIA 

CIVIL, 2010). 

Artigo 1º - Deverá merecer registro pela Polícia Civil toda notícia de evento 
do qual sobrevenha o resultado morte, ficando adotado o emprego dos títulos 
"Morte Natural", "Morte Suspeita" e "Comunicação de Óbito", além daqueles 
correspondentes à denominação jurídica dos crimes previstos na legislação 
penal, codificada ou esparsa. Parágrafo único - É vedada a utilização das 
epígrafes "Encontro de Cadáver" e "Morte a Esclarecer" (POLÍCIA CIVIL, 
2010). 

Após a notícia de evento do qual sobrevenha resultado morte, o delegado de 

polícia elabora um boletim de ocorrência discriminando as ocorrências em:  

a) "Morte Suspeita" os boletins de ocorrências que contiverem notícia de: I -

encontro de cadáver, ou parte relevante deste, em qualquer estágio de decomposição, 

no qual inexistam lesões aparentes ou quaisquer outras circunstâncias que, mesmo 

indiciariamente, apontem para a produção violenta da morte; II - morte violenta em 

que subsistam dúvidas razoáveis quanto a tratar-se de suicídio ou morte provocada 
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por outrem; III - morte não natural onde existem indícios de causação acidental do 

evento exclusivamente por ato não intencional da própria vítima; IV - morte súbita, 

sem causa determinante aparente, ocorrida de modo imprevisto, com a vítima fora do 

respectivo domicílio e sem a assistência de médico, familiar ou responsável; 

b) “Comunicado de Óbito” para casos de morte posterior consumada em 

circunscrição policial diversa daquela onde ocorreram a conduta criminosa inicial e o 

primeiro registro do fato; 

c) "Morte Natural" para os casos de óbitos verificados no domicílio da vítima, ou 

com a assistência de familiares ou responsáveis, de causas aparentemente naturais, 

porém ausente atendimento atual por profissional de saúde ou inexistente médico a 

atestar a causa da morte, com a decorrente necessidade de encaminhamento ao 

Serviço de Verificação de Óbito. 

Os boletins de ocorrência discriminando as notícias dos óbitos como 

“Comunicado de Óbito” e “Morte Natural” são removidos ao SVOI, enquanto os 

boletins que descrevem “Morte Suspeita” são removidos ao IML, ambos situados na 

mesma sede. 

De acordo com a Lei número 10.762, de 23 de janeiro de 2001, a remoção dos 

cadáveres, provenientes dos domicílios ou das unidades nosocomiais, ao SVOI em 

Ribeirão Preto é executada por funerárias privadas, após contato e autorização dos 

familiares enlutados. Anterior ao momento da remoção, a responsabilidade sobre o 

cadáver falecido em ambiente domiciliar repousa sobre os familiares enlutados, 

enquanto a unidade nosocomial é responsável pelos cadáveres que nela faleceram, 

até o momento da remoção (SÃO PAULO, 2001). 

O SVOI dispõe de formulários específicos para o trânsito, recebimento e 

entrega de cadáveres que devem ser preenchidos pelos familiares ou 

responsáveis pelo cadáver, funcionários das funerárias e do SVOI. Para 

encaminhar os cadáveres falecidos por óbitos naturais mal definidos, os 

médicos dispõem de formulário intitulado “protocolo de encaminhamento de 

cadáver”. Os encaminhamentos de cadáveres do IML ao SVOI, mesmo o cadáver 

já removido pelo IML à sede conjunta do IML/SVO, o médico legista também dispõe 

de formulário próprio para fazê-lo. 

4.3  REMOÇÃO CADAVÉRICA PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DO ESTADO DO TOCANTINS EM PALMAS (SVO-TO) 
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A remoção cadavérica ao SVO-TO com sede em Palmas, de forma consonante 

com o SVOI-RP, ocorre somente para óbitos naturais mal definidos que ocorrem em 

domicílios ou em unidades nosocomiais na cidade de Palmas – TO (BRASIL, 2021). 

Outros casos que porventura adentram ao SVO-TO, para exames 

necroscópicos, são provenientes do Instituto Médico Legal do Estado do Tocantins, 

contudo estes casos são removidos dos locais de ocorrência pelo IML à sede conjunta 

entre o IML/SVO-TO de Palmas. Na sede do IML/SVO-TO, afastadas as causas 

externas pelo médico legista, os cadáveres com causas naturais mal definidas são 

encaminhados ao SVO-TO, mediante ficha de encaminhamento protocolar (BRASIL, 

2021). 

O fluxo de remoção cadavérica ao SVO-TO em Palmas, inicia-se com 

constatação médica, nas unidades de saúde ou domicílios de Palmas, do óbito natural 

mal definido. Após a constatação, os médicos solicitantes colhem assinatura de 

familiar primeiro grau no termo de consentimento familiar para realização da necropsia 

(TCLE-SVO-TO) (ANEXO A), entram em contato telefônico com os médicos do SVO-

TO para regular o óbito (ANEXO B).  O contato telefônico é realizado através do 

número 080069459585, seguindo o protocolo de encaminhamento ao SVO-TO 

disponibilizado digitalmente (SPPS/SVO, 2020). 

Caso a regulação médica do SVO-TO concorde com a necessidade do exame 

necroscópico, o familiar enlutado de primeiro grau tenha consentido a necropsia e o 

cadáver ser identificado com foto, o SVO-TO promove a remoção cadavérica em 

veículo próprio. A remoção é praticada pela equipe própria de motoristas e 

técnicos de necropsia. As fichas do termo de consentimento livre e esclarecido 

que deve ser assinado pelo familiar enlutado de primeiro grau ou responsável 

pelo cadáver e a ficha de encaminhamento médico (BRASIL, 2021). 

4.4  COLETA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS ORIUNDAS 

DE EXAMES NECROSCÓPICOS NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 

EM PALMAS 
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Para o Serviço de Verificação de Óbitos de Palmas, foram estudados 494 

laudos necroscópicos, com 1314 causas de mortalidade (N1) registradas com média 

de 2.66 ± 1.13 (C.V. 42.59%). O valor mínimo de N1 foi 1, valor máximo: 7, 1º Quartil 

(Q1): 2, Mediana: 2, 3º quartil (Q3): 3, moda: 2, assimetria: 0.83, curtose: 0.92, 

definindo-se uma curva de distribuição platicúrtica. A maioria dos laudos apresentou 

2 registros de diagnósticos de mortalidade (Gráfico 1). 

Fonte: próprio autor. 

O número de registros de causas de morbidades (N2) foi 861 com média de 

1.74 ± 1.05 (C.V. 60.06%). O valor mínimo foi 0, valor máximo: 6, 1º Quartil (Q1): 1, 

Mediana: 2, 3º quartil (Q3): 2, moda: 2, assimetria 1.5, curtose: 4.0, definindo-se uma 

curva de distribuição leptocúrtica. A maioria dos laudos apresentou entre 1 e 2 

registros de causas de morbidade (Gráfico 2).  

Gráfico 1 Distribuição e probabilidade de registros e causas de mortalidade (N1) 
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Fonte: próprio autor. 

O número de registros de amostras coletadas para Histopatologia (A1) foi 2830 

com média de 5.72 ± 2.42 (C.V. 42.32%). O valor mínimo foi 1, valor máximo: 21, 1º 

Quartil (Q1): 4, Mediana: 6, 3º quartil (Q3): 7, moda: 6, assimetria: 0.88, curtose: 4.74, 

definindo-se uma curva de distribuição leptocúrtica. A maioria dos laudos apresentou 

7 amostras histopatológicas registradas (Gráfico 3). 

Gráfico 3 Distribuição e probabilidade de registros de amostra coletados (A1, SAMPLE) 

Fonte: próprio autor. 

Foram encontrados 103 registros de autólise (A2) com média: 0.2 ± 0.5 (C.V. 

251.46%). O valor mínimo foi 0, valor máximo: 4, 1º Quartil (Q1): 0, Mediana: 0, 3º 

quartil (Q3): 0, moda: 0, assimetria: 3.07, curtose: 11.62, definindo-se uma curva de 

Gráfico 2 Distribuição e probabilidade de registros e causas de morbidade (N2).
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distribuição leptocúrtica. A maioria dos laudos não apresentou registros de autólise 

(Gráfico 4). 

   Gráfico 4 Distribuição e probabilidade de registros de autólise (A2, NÜMERO DE AUTÓLISES) 

Fonte: próprio autor. 

Após a aplicação dos testes de normalidade, pode-se observar que as variáveis, 

foco do presente estudo, não apresentaram distribuição normal (Tabela 2), evidenciado 

pelo valor-p ≤ α (rejeita-se H0), ou seja, não se pode admitir que o conjunto de dados 

em questão tenha distribuição Normal. 

Tabela 2 Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS) e Shapiro-Wilk (SW) para as variáveis: 
mortalidade (N1), morbidade (N2), amostra e autólise. 

Variáveis Teste Estatística (⍶) ⍴ Value 

N1 
KS 
SW 

D= 0.236062 
W= 0.885785 

<0.0100 
<0.0001 

N2 
KS 
SW 

D= 0.299771 
W= 0.785121 

<0.0100 
<0.0001 

Amostra 
KS 
SW 

D= 0.141709 
W= 0.925977 

<0.0100 
<0.0001 

Autólise 
KS 
SW 

D= 0.488572 
W= 0.447728 

<0.0100 
<0.0001 

Fonte: próprio autor.  
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Houve correlação positiva moderada (0.5-0.7) entre a quantidade de registros 

de amostras biológicas (A1) com a quantidade de registros de causas de morbidade 

(N2) e entre a quantidade de registros de amostras biológicas (A1) com a quantidade 

de registros de causas de mortalidade (N1), significância <0001 (Tabela 3).  

Tabela 3 Teste de Correlação Coeficiente de Pearson para as variáveis N1 (causas de mortalidade) 
N2 (causas de morbidade), Amostra (número de amostras teciduais) e Num_Auto (número de 

autólises). 

N1 N2 AMOSTRA NUM_AUTO 

N1 
1.00000 0.61358 

<.0001 
0.55711 
<.0001 

0.17083 
0.0001 

N2 
0.61358 
<.0001 

1.00000 0.65976 
<.0001 

0.16437 
0.0002 

AMOSTRA 
0.55711 
<.0001 

0.65976 
<.0001 

1.00000 0.35735 
<.0001 

NUM_AUTO 
0.17083 
0.0001 

0.16437 
<0.0002 

0.35735 
<.0001 

1.00000 

Fonte: próprio autor. 

O aumento do número de registros para amostras biológicas coletadas 

relaciona-se com aumento do número de registros para diagnósticos de mortalidade 

e de morbidade. 

Entre a quantidade de registros de amostras biológicas (A1) e a quantidade de 

registros de autólise (A2) houve correlação positiva fraca (0.3-0.5) com significância 

<0001. O aumento do número de registros de amostras biológicas coletadas 

relaciona-se com aumento mínimo do número de registros de autólises.  

A análise comparativa entre o número de registros de amostras biológicas 

coletadas e o número de registros de autólise demonstrou que a presença de autólise 

nos registros de resultados histopatológicos possui significância com P< 0001 (Gráfico 

5). 
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Fonte: próprio autor. 

O número de registros de autólise apresenta também significância P<0001 

quando comparada ao número de registros de causas de mortalidade e morbidade 

(Gráfico 6 e Gráfico 7). 

Fonte: próprio autor. 

Gráfico 5 Análise comparativa: número de registros de amostras biológicas coletadas 
e número de registros de autólise. 

Gráfico 6 Comparação entre o número de registros de causas de mortalidade (N1) e o 
número de registros de autólise (A2). 
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Fonte: próprio autor. 

Os gráficos 5, 6 e 7 demonstram respectivamente que a comparação entre o 

número de autólises (A2) com A1, N1 e N2 foi significativa, de modo que quanto menor 

o número de autólises maior a eficácia da coleta de amostras e maior a geração de

diagnósticos diretamente e indiretamente associados ao óbito. 

Ao comparar o número de registros de amostras biológicas coletadas com 

o número de registros de causas de mortalidade e de morbidade, evidenciou-se que 

a coleta de mais de sete (7) amostras biológicas em um exame necroscópico 

não significa um aumento no número de registros de causas de mortalidade 

e de morbidade. 

Os resultados obtidos por meio da ANOVA (Tabela 4) geraram p-value de 

0,0001 para o teste de Wilcoxon, representado pela p > |Z|, valor este inferior ao 5% 

adotado neste trabalho (α = 0,05). Utilizando o teste de Kruskal-Wallis, resultados 

significativos foram obtidos, uma vez que o p-value do chi-quadrado foi <0,0001, 

semelhante aos observados para o teste de Wilcoxon. Ambos os testes evidenciam o 

efeito significativo da diferença entre as variáveis sobre a determinação da autólise. 

Gráfico 7 Comparação entre o número de registros de causas de morbidade (N2) e o 
número de registros de autólise (A2) 
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Tabela 4 Análise de Variância do efeito entre as variáveis utilizadas neste trabalho, geradas a partir 
dos testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis (KW). 

Variáveis Teste Estatística (⍶) ⍴ Value 

N1 
KS 
SW 

D= 0.236062 
W= 0.885785 

<0.0100 
<0.0001 

N2 
KS 
SW 

D= 0.299771 
W= 0.785121 

<0.0100 
<0.0001 

Amostra 
KS 
SW 

D= 0.141709 
W= 0.925977 

<0.0100 
<0.0001 

Autólise 
KS 
SW 

D= 0.488572 
W= 0.447728 

<0.0100 
<0.0001 

Fonte: próprio autor. 

4.5  COLETA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS ORIUNDAS 

DE EXAMES NECROSCÓPICOS NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 

EM RIBEIRÃO PRETO 

Foram estudados 702 laudos necroscópicos, com 1652 causas de mortalidade 

(N1) registradas com média de 2.35 ± 1.02 (C.V. 43,27%). O valor mínimo de N1 foi 

1, valor máximo: 4, 1º Quartil (Q1): 1, Mediana: 2, 3º quartil (Q3): 3, moda: 3, 

assimetria: 0.09, curtose: -1.13, definindo-se uma curva de distribuição leptocúrtica. A 

maioria dos laudos apresentou 3 registros de diagnósticos de mortalidade. 

O número de registros de causas de morbidades (N2) foi 625 com média de 

0.89 ± 1.02 (C.V. 114,38%). O valor mínimo foi 0, valor máximo: 6, 1º Quartil (Q1): 0, 

Mediana: 1, 3º quartil (Q3): 2, moda: 0, assimetria 1.22, curtose: 1.70, definindo-se 

uma curva de distribuição platicúrtica. A maioria dos laudos não apresentou registros 

de causas de morbidade.  

O número de registros de amostras coletadas para Histopatologia (A1) foi 291 

com média de 0.41 ± 1.64 (C.V. 400%). O valor mínimo foi 0, valor máximo: 10, 1º 

Quartil (Q1): 0, Mediana: 0, 3º quartil (Q3): 0, moda: 0, assimetria: 3.97, curtose: 14.72, 

definindo-se uma curva de distribuição platicúrtica. A maioria dos laudos não 

apresentou registros de resultados histopatológicos. 

Era possível encontrar autólise em apenas 45 laudos necroscópicos, pois era 

a quantidade de laudos que tinham pelo menos uma amostra histopatológica. 

Foram encontradas no total 28 autólises (A2) com média: 0.62 ± 1.34 (C.V. 

216.13%). O valor 
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mínimo foi 0, valor máximo: 7, 1º Quartil (Q1): 0, Mediana: 0, 3º quartil (Q3): 1, moda: 

0, assimetria: 3.01, curtose: 11.24, definindo-se uma curva de distribuição platicúrtica. 

A maioria dos laudos não apresentou registros de autólise. 

Gráfico 8 Quantidade de registros segundo a quantidade de amostras histopatológicas, quantidade de 
autólises, registros de mortalidade e registros de morbidade 

Fonte: próprio autor. 

Após a aplicação dos testes de normalidade, pode-se observar que as 

variáveis, foco do presente estudo, não apresentaram distribuição normal (Tabela 5), 

evidenciado pelo valor-p ≤ α (rejeita-se H0), ou seja, não se pode admitir que o 

conjunto de dados em questão tenha distribuição Normal. A condição de 

normalidade é um dos pré-requisitos para teste paramétricos. 
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Tabela 5 Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para as variáveis A1 
Histopatologia A2 _Autólise N1_Mortalidade e N2_Morbidade. 

Variáveis 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic pValue Statistic pValue 

A1_histopatologia 0,53 0,000 0,27 0,000 

A2_autolise 0,41 0,000 0,54 0,000 

N1_mortalidade 0,20 0,000 0,87 0,000 

N2_morbidade 0,26 0,000 0,80 0,000 

Fonte: próprio autor. 

Quanto ao teste de correlação, apenas duas variáveis foram significativas, no 

entanto com coeficiente muito baixo. Houve correlação negativa muito fraca (entre a 

quantidade amostras histopatológicas e causas de mortalidade, significância p<0.001, 

isso indica que o aumento do número de registros para amostras biológicas coletadas 

relaciona-se com a diminuição do número de registros para diagnósticos de 

mortalidade. 

Entre as causas de mortalidade e causas de morbidade evidenciaram também 

uma correlação positiva de baixa magnitude, significância p<0.001, indicando que o 

aumento no número de causas de morte relaciona-se com aumento de causas de 

morbidade (Tabela 6).  

Tabela 6 Teste de Correlação de Spearman´s para as variáveis N1 (causas de mortalidade) N2 
(causas de morbidade), A1_histopatologia (número de amostras teciduais) A2_autolise (número de 

autólises). 

A1_histopatologia A2_autolise N1_mortalidade N2_morbidade 

A1_histopatologia 

Correlation 
Coefficient 

1,00 0,07 -0,11 -0,06

pValue 0,66 0,00 0,12 

A2_autolise 

Correlation 
Coefficient 

0,07 1,00 -0,11 -0,23

pValue 0,66 0,47 0,12 

N1_mortalidade 

Correlation 
Coefficient

-0,11 -0,11 1,00 0,21 

pValue 0,00 0,47 0,00 

N2_morbidade 

Correlation 
Coefficient

-0,06 -0,23 0,21 1,00 

pValue 0,12 0,12 0,00 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fonte: próprio autor. 

O teste Kruskal-Wallis mostrou que há efeito da quantidade de amostras 
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histopatológicas coletadas sobre o número de causas de mortalidade (p = 0,006) e de 

morbidade (p = 0,016). Quanto ao efeito da quantidade de autólise sobre o número de 

causas de mortalidade e de morbidade, os resultados não foram significativos para 

ambos. (Tabela 7).  

Realizando as comparações em pares para verificar onde encontrava-se o 

efeito da quantidade de amostra histopatológicas, observou-se que existe uma 

diferença significativa (p = 0,009) entre os pares 0 amostra e 7+ amostras. Analisando 

a Gráfico 9 pode-se afirmar que a média de causas de mortalidade descrita foi maior 

para os laudos que não tinham amostra histopatológica coletadas.  

Quanto aos efeitos da quantidade de amostra histopatológicas com número de 

causas de morbidade a diferença foi significativa nos seguintes pares, 7+ amostras e 

0 amostra (p = 0,014) e 7+ amostras com 1 a 6 amostras (p = 0,037), com esse 

resultado pode-se afirmar que quando o número de amostra foi igual ou superior a 7 

o número de causas de morbidade diminuiu (Gráfico 10).

Tabela 7 Análise de aderência e independência do efeito da quantidade de amostras histopatológicas 
entre as variáveis utilizadas neste trabalho, gerados a partir do teste de Qui-Quadrado. 

Resultado A1_histopatologia A2_autolise N1_mortalidade N2_morbidade 

Histopatologia 
Chi-Square - 1,52 10,2 8,33 

pValue - 0,217 0,006 0,016 

Autólise 
Chi-Square 174,85 - 8,086 6,616 

pValor 0,00 - 0,088 0,158 

Fonte: próprio autor. 
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Gráfico 9 Resultado do teste Kruskal-Wallis para variável mortalidade. 

Fonte: próprio autor. 

Gráfico 10 Boxplot resultado teste Kruskal-Wallis para variável morbidade 

Fonte: próprio autor. 

4.6  ESTUDO SOBRE ASPECTOS GEOGRÁFICOS DAS CIDADES DE PALMAS E 

RIBEIRÃO PRETO 

Em 2017, segundo dados do IBGE, o cidadão ribeirão-pretano que faleceu em 

Ribeirão Preto habitava uma cidade com 650,916 Km2, enquanto palmense falecido 

em Palmas morava em território municipal de 2.227,444 km². Em 2017, com PIB per 

capita de 51.759,84 R$, a diferença entre as receitas realizadas e as despesas 

empenhadas de 390.922,79 reais (x 1000) em Ribeirão. Palmas possui balanço entre 

receitas e despesas no valor de 161.560,01 reais (x 1000) e PIB per capita de 

28.754,00 reais para o mesmo ano. 
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Com escolarização (entre 6 e 14 anos) e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) semelhantes em 98,8% e 98,5% respectivamente, mesmo com a 

população 235% maior que Palmas, Ribeirão Preto e Palmas possuem taxas de 

mortalidade infantil diferentes em 0,7%. As populações estimadas em 2019 eram de 

299.127 habitantes palmenses. No mesmo ano, 703.293 pessoas habitavam Ribeirão 

Preto (Figura 1). 

Figura 1 Dados do IBGE sobre as cidades de Palmas/TO e Ribeirão Preto/SP. 

Fonte: IBGE, 2020. 

4.7  ESTUDO SOBRE AS CAUSAS DE ÓBITOS MAL DEFINIDAS OCORRIDOS 

NAS CIDADES DE PALMAS E DE RIBEIRÃO PRETO 

A partir de pesquisa no SIM, dentro do período analisado, foi possível obter um 

total de 144 registros de óbitos por causas mal definidas, sendo 33 de Palmas e 111 

de Ribeirão Preto. Destes valores, 3% são registros do SVO de Palmas e 12,6% do 

SVO de Ribeirão Preto. (Tabela 8)  

Tabela 8 Número e percentual de óbitos por causa mal definida, segundo atestante e município de 
ocorrência, 2015 a 2017. 

Atestante 
Palmas - TO Ribeirão Preto - SP 

n    % n         %  

IML 11 33,3% 80 72,1% 
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Outros 8 24,2% 5 4,5% 

Substituto 8 24,2% 1 0,9% 

Não 
informada 

4 12,1% 3 2,7% 

SVO 1 3,0% 14 12,6% 

Médico 1 3,0% 8 7,2% 

Total 33 100,0% 111 100,0% 

Fonte: DATASUS, 2020. 

A análise dos registros relacionados aos anos, revelou que o ano de 2016 foi o 

período com maior registro de óbitos por causa mal definida do SVO de Ribeirão Preto 

e já para Palmas, um único registro feito pelo SVO foi no ano de 2017 (Tabela 9).  

Tabela 9 Número e percentual de óbitos por causa mal definida, segundo atestante e município de 
ocorrência, 2015 a 2017. 

Atestante

2015 2016 2017 

Palmas 
Ribeirão 
Preto 

Palmas 
Ribeirão 
Preto 

Palmas 
Ribeirão 
Preto 

n     % n     % n    % n     % n    % n     % 

IML 4 33,3% 26 76,5% 1 8,3% 36 81,8% 6 66,7% 18 54,5% 

Médico 0 0,0% 2 5,9% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 18,2% 

Não 
informada 

1 8,3% 1 2,9% 2 16,7% 0 0,0% 1 11,1% 2 6,1% 

Outros 2 16,7% 1 2,9% 5 41,7% 1 2,3% 1 11,1% 3 9,1% 

Substituto 5 41,7% 0 0,0% 3 25,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 

SVO 0 0,0% 4 11,8% 0 0,0% 6 13,6% 1 11,1% 4 12,1% 

Total 12 100,0% 34 100,0% 12 100,0% 44 100,0% 9 100,0% 33 100,0% 

Fonte: DATASUS, 2020. 

Quanto ao ano do óbito, a maior prevalência de registros por causas mal 

definidas foi em 2016. Dos 144 casos, 56 foram neste ano, sendo maior no município 

de Ribeirão com um número de 44 óbitos, conforme Tabela 9). Em 2017 os valores 

sofreram um decréscimo, caindo para 42 registros (Tabela 9).  

Para a variável faixa etária, foram verificados do total de óbitos por causas mal 

definidas registrados pelos municípios de Palmas e Ribeirão Preto, respectivamente, 

a prevalência de 42,4% (14) e 23,4% (26) casos na faixa etária acima de 75 

anos.  Sendo esta faixa etária com o maior número de registros (Tabela 10).  

Quanto ao sexo, o maior número está entre o sexo masculino, com uma 

porcentagem de 69,7% e 58,6% nos municípios de Palmas e Ribeirão Preto, 

respectivamente (Tabela 10).  

Em relação a variável cor/raça, dentre os 144 registros, a prevalência maior foi 

da cor parda com 15 (45,5%) no município de Palmas e em Ribeirão Preto o maior 
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número foi da cor branca com 80 (72,1%) registros (Tabela 10). 

Na análise da variável escolaridade, Palmas mostrou um maior índice de 

registros na característica de nenhuma escolaridade sendo 9 casos de óbitos mal 

definidos (27,3%) e Ribeirão Preto, com 35 (31,5%) na faixa entre 4 a 7 anos de estudo 

(Tabela 10).  

Para a variável estado civil, o maior índice de registros em Palmas foi de 7 

(21,2%) óbitos por causas mal definidas nas características solteiro, viúvo e não 

informado tiveram semelhanças. Já Ribeirão Preto teve prevalência na característica 

de solteiro com um número de 32 (28,8%) registros (Tabela 10). 

Tabela 10 Características (número e percentual) sociais e demográficas dos óbitos, segundo tipo de 
causa e município de ocorrência, Palmas – TO e Ribeirão Preto – SP, 2015 a 2017. 

Características 

Todas as Causas de Óbito Causas Mal Definidas 

Palmas 
(N=5.614) 

Ribeirão Preto 
(N=18.254)  

Palmas 
(N=33) 

Ribeirão Preto 
(N=111)  

n % n % n % n % 

Sexo 

Masculino 3309 58,9 9645 52,8 23 69,7 65 58,6 

Feminino 2296 40,9 8606 47,1 9 27,3 46 41,4 

Ignorado 9 0,2 3 0,0 1 3,0 0 0,0 

Total 5614 100,0 18254 100,0 33 100,0 111 100,0 

Faixa etária 

≤ 1 ano 447 8,0 573 3,1 2 6,1 5 4,5 

1 a 4 anos 63 1,1 85 0,5 0 0,0 0 0,0 

5 a 14 anos 64 1,1 91 0,5 0 0,0 1 0,9 

15 a 24 anos 283 5,0 290 1,6 1 3,0 0 0,0 

25 a 34 anos 368 6,6 512 2,8 2 6,1 3 2,7 

35 a 44 anos 428 7,6 840 4,6 4 12,1 17 15,3 

45 a 54 anos 557 9,9 1577 8,6 1 3,0 21 18,9 

55 a 64 anos 743 13,2 2808 15,4 3 9,1 16 14,4 

65 a 74 anos 933 16,6 3713 20,3 3 9,1 20 18,0 

≥ 75 anos 1713 30,5 7752 42,5 14 42,4 26 23,4 

Ignorado 15 0,3 13 0,1 3 9,1 2 1,8 

Total 5614 100,0 18254 100,0 33 100,0 111 100,0 

Raça/cor 

Parda 3104 55,3 1625 8,9 15 45,5 11 9,9 

Branca 1577 28,1 13540 74,2 10 30,3 80 72,1 

Preta 525 9,4 1100 6,0 3 9,1 11 9,9 

Indígena 34 0,6 3 0,0 0 0,0 0 0,0 

Amarela 30 0,5 77 0,4 1 3,0 0 0,0 

Não informada 344 6,1 1909 10,5 4 12,1 9 8,1 
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Total  5614  100,0 18254 100,0 33 100,0 111 100,0 

Escolaridade (em anos de estudo) 

Nenhuma  1156 20,6 710 3,9 9 27,3 5 4,5 

de 1 a 3 anos  1338 23,8 2256 12,4 4 12,1 9 8,1 

de 4 a 7 anos  560 10,0 3515 19,3 4 12,1 35 31,5 

de 8 a 11 anos  569 10,1 1551 8,5 3 9,1 15 13,5 

12 anos e mais 258 4,6 994 5,4 2 6,1 9 8,1 

Não informada  822 14,6 682 3,7 6 18,2 5 4,5 

Ignorado  911 16,2 8546 46,8 5 15,2 33 29,7 

Total  5614 100,0 18254 100,0 33 100,0 111 100,0 

Estado civil  

Solteiro  1181 21,0 3017 16,5 7 21,2 32 28,8 

Casado  1763 31,4 6458 35,4 3 9,1 20 18,0 

Viúvo  919 16,4 4235 23,2 7 21,2 14 12,6 

União estável  495 8,8 252 1,4 2 6,1 1 0,9 

Separado/Divorciado
286 5,1 1306 7,2 5 15,2 17 15,3 

Não informada 698 12,4 678 3,7 7 21,2 5 4,5 

Ignorado 272 4,8 2308 12,6 2 6,1 22 19,8 

Total 5614 100,0 18254 100,0 33 100,0 111 100,0 

Fonte: DATASUS, 2020. 

Dos óbitos registrados em Palmas – TO, 4,9% (273) foram atestadas pelo SVO, 

sendo que somente um (0,0037%) foi classificada com causa básica de óbito mal 

definida. Neste mesmo recorte temporal, o SVO de Ribeirão Preto – SP atestou 14,3% 

(2614) dos óbitos, sendo que 14 (0,0053%) foram apontadas com causa básica de 

óbito mal definida (Tabela 11). 

Tabela 11 Número e percentual de óbitos, segundo atestante e município de ocorrência, 2015 a 2017. 
Atestante Palmas - TO Ribeirão Preto - SP 

   n     %     n          % 

Médico 1515 27,0% 6291 34,5% 

Substituto 1468 26,1% 4049 22,2% 

Outros 1158 20,6% 2380 13,0% 

IML 916 16,3% 1566 8,6% 

Não 
informada 

284 5,1% 1354 7,4% 

SVO* 273 4,9% 2614 14,3% 

Total 5614 100,0% 18254 100,0% 

Fonte: DATASUS, 2020. 

O número de registros de óbitos com causa básica mal definida, considerando todos 

os atestantes, é consideravelmente inferior nos resultados fornecidos pelo Serviço
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de Verificação de Óbitos (SVO). Na capital tocantinense, aproximadamente 0,59% 

(33) dos óbitos não tiveram causa bem definida. Na cidade paulista este valor foi de

0,61% (111).  

Quanto as principais causas de óbito atestadas pelo SVOs, seguindo a 

classificação do CID-10, verificou-se maior prevalência das doenças do aparelho 

circulatório (CID-10, Capítulo IX), em ambos os municípios. Estas representaram, 

aproximadamente, 47,3% (129) das mortes registradas em Palmas e 53,9% (1408) 

das registradas em Ribeirão Preto. (Tabela 12) 

Conforme ilustrado pela tabela 12, na segunda colocação estão as doenças do 

aparelho respiratório (CID-10, Capítulo X). As demais posições não possuem 

correspondência, porém vale destacar as doenças do aparelho digestório (CID-10, 

Capítulo XI) e as Neoplasias (CID-10, Capítulo II), listadas entre as primeiras posições 

nas duas localidades. (Tabela 12) 

Tabela 12 Número e percentual das principais causas de óbito atestada pelo SVO, segundo capítulo 
CID-10 e município de ocorrência, 2015 a 2017. 

Palmas - TO Ribeirão Preto - SP 

Capítulo CID-10 n % Capítulo CID-10 n % 

IX. Doenças do aparelho circulatório 129 47,3% 
IX. Doenças do aparelho
circulatório

1408 53,9% 

X. Doenças do aparelho respiratório 27 9,9% 
X. Doenças do aparelho
respiratório

263 10,1% 

XI. Doenças do aparelho digestivo 24 8,8% II. Neoplasias (tumores) 233 8,9% 

I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias

21 7,7% 
XI. Doenças do aparelho
digestivo

208 8,0% 

II. Neoplasias (tumores) 16 5,9% 
VI. Doenças do sistema
nervoso

120 4,6% 

Outras causas 56 20,5% Outras causas 382 14,6% 

Total 273 100,0% Total 2614 100,0% 

Fonte: DATASUS, 2020. 
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Gráfico 11 Percentual de óbitos, segundo capítulo CID-10 e município de ocorrência. 

Fonte: DATASUS/MS 

A análise do local de ocorrência revelou grande discrepância entre os 

municípios estudados. Enquanto, 73,6% (201) das mortes atestadas pelo SVO de 

Palmas ocorrem em hospitais, somente 24,3% (636) dos dados registrados pelo SVO 

de Ribeirão Preto contavam com o mesmo local de ocorrência. Nessa região 

predominou mortes domiciliares (Tabela 13).  

Tabela 13 Número e percentual de óbito atestada pelo SVO, segundo local de ocorrência e município 
de ocorrência, 2015 a 2017. 

Local de Ocorrência 
Palmas - TO Ribeirão Preto - SP 

n % n  %  

Hospital  201 73,6% 636 24,3% 

Outros Estabelecimentos de saúde 33 12,1% 619 23,7% 

Domicílio  23 8,4% 1195 45,7% 

Via pública  10 3,7% 21 0,8% 

Outros  6 2,2% 143 5,5% 

Total  273 100,0% 2614 100,0% 

Fonte: DATASUS, 2020. 

4.8  ESTUDO SOBRE O ACOLHIMENTO FAMILIAR NO SVO-TO EM PALMAS 

Foram observadas 121 fichas no SVO, correspondentes a 30% do valor total 

para o período de 2016 a 2019. Foram analisadas as seguintes variáveis dispostas 
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nas fichas: sexo, estado civil, escolaridade e renda, vulnerabilidade, programa social, 

moradia e renda per capita. 

A idade foi discriminada entre natimortos, 0 a 19 anos, 20 a 59 anos e acima 

de 60 anos (Gráfico 12). 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações colhidas no SVO- Palmas/TO. 

A tabela 14 demonstra o perfil sociodemográfico do grupo avaliado, levando 

em consideração variáveis como sexo, raça e escolaridade. 

Tabela 14 Perfil sociodemográfico dos sujeitos necropsiados pelo SVO-Palmas/TO 

Variáveis 
Número 

Total 
Porcentagem 

Sexo 
Feminino 44 36,40 
Masculino 77 63,60 

Raça 

Parda 48 77,41 
Branca 5 8,06 
Preta 5 8,06 
Amarela 4 6,45 

Escolaridade 

Ensino Superior Completo 4 3,30 

Ensino Superior Incompleto 0 0,00 

Ensino Médio Completo 16 13,22 

Ensino Médio Incompleto 3 2,47 

Ensino Fundamental Completo 15 12,39 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

53 43,80 

Analfabeto 30 24,79 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações colhidas no SVO- Palmas/TO. 

Gráfico 12 Idade dos pacientes examinados pelo serviço de SVO-Palmas/TO. 
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Em relação a variável sexo dos pacientes na presente pesquisa, nota-se 

que a percentagem do sexo masculino (63,60%) prevalece não só nesse estudo 

como em vários outros concluindo que o motivo primordial resume no fato do sexo 

masculino se preocupar bem menos com seus hábitos de vida. 

A raça parda sobressaiu em relação às demais com 77,41% do valor 

total, exibindo valor de 48 pacientes, dos 121 totais. 

Em relação à “escolaridade” a maior ocorrência de óbitos aconteceu em 

pacientes com baixa escolaridade, “ensino fundamental incompleto” com 53 pessoas 

(43,80%), seguido dos “analfabetos” com 24,79%. Foi observado redução dos 

registros de mortalidade de acordo com o aumento do tempo de escolaridade. 

O Gráfico 13 trata da renda dos pacientes examinados pelo SVO e foi 

organizado de acordo com o salário-mínimo. Esses dados demonstram que as rendas 

desses pacientes são relativamente baixas, com uma média em torno de um salário-

mínimo.  

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações colhidas no SVO- Palmas/TO. 

Ao se analisar a renda per capita, foi constatado que a grande maioria, cerca 

de 79 famílias (65,3%), possuíam ganho menor que um salário-mínimo por familiar; 

apenas 36 famílias (29,75%) possuíam renda de um salário-mínimo; 6 famílias 

(4,95%) tinham renda entre 2 e 3 salários-mínimos. Vale ressaltar que nenhuma 

família analisada possuía renda maior ou igual a 4 salários-mínimos (Gráfico 13).  

A maior frequência relativa e absoluta foi registrada no campo de “solteiros” 

Gráfico 13 Renda dos pacientes examinados pelo SVO de Palmas/TO por salário Mínimo. 
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com 31,40%, seguidos dos casados com 30,57%, viúvos com 19%, união estável com 

12,39% e por fim divorciados com 6,61% (Gráfico 14). 

 

. 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações colhidas no SVO- Palmas/TO. 

 

Em relação ao auxílio de programa social (bolsa família, benefício de prestação 

continuada da assistência social – BPC e aposentadoria por idade), se for levado em 

consideração a baixa renda social de grande parte dos pacientes examinados, nota-

se que ainda existe uma porcentagem significativa de pessoas sem nenhum tipo de 

benefício (41,4%), enquanto o restante (58,6), recebe esse benefício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Estado civil dos pacientes examinados pelo SVO-Palmas/TO. 
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5. DISCUSSÃO

No Brasil, implantar e manter sistemas de informações vitais completos é 

desafio sustentado pelas diferenças sociais, culturais e territoriais (MIKKELSEN et al., 

2015). A implantação da Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbitos 

(RNSVO) depende de pactuações em Comissões Intergestores Bipartite (CIB) 

observando localidades prioritárias municipais e estaduais e pode encontrar 

obstáculos nas diferenças geográficas (BRASIL, 2021a).   

Após a instituição da Rede Nacional de Verificação de Óbitos pela Portaria n° 

1.405, de 29 de junho de 2006, verificou-se progressiva redução significativa dos 

óbitos com causa mal definidas (BRASIL, 2006b). 

No Brasil, o percentual de mortes com causas mal definidas, em 2001, era de 

14%, bem acima dos percentuais de países desenvolvidos, onde menos de 1% das 

causas básicas de morte são classificadas no capítulo VXIII da CID-10 (MATHERS 

et al., 2001). Em municípios como Palmas – TO e Ribeirão Preto – SP a meta de 

causas mal definidas apresentada evidencia eficácia das redes locais. 

Dentre as justificativas para baixa incidência de registros de óbitos no SIM com 

causas de óbitos mal definidas estão: capacitação e treinamento dos médicos 

necropsistas para preenchimento da DO, perícia na realização dos exames 

necroscópicos, fluxo de informação entre o SVO e SIM, técnicas laboratoriais e 

administrativas adequadas. Segundo estudo conduzido por Carvalho et al., (2016), no 

SVO do Tocantins, o número de diagnósticos de morbidade e mortalidade cresce em 

conformidade ao número de amostras coletadas por necropsias médicas, logo, um 

maior número de amostras pode culminar na redução do número óbitos mal definidos. 

Em 2017, segundo dados do IBGE, o cidadão ribeirão-pretano que faleceu em 

Ribeirão Preto habitava uma cidade com 650,916 Km2, enquanto palmense falecido 

em Palmas morava em território municipal de 2.227,444 km². Em 2017, com PIB per 

capita de R$ 51.759,84, a diferença entre as receitas realizadas e as despesas 

empenhadas foi de 390.922,79 reais (x 1000) em Ribeirão. Palmas possui balanço 

entre receitas e despesas no valor de 161.560,01 reais (x 1000) e PIB per capita de 

28.754,00 reais para o mesmo ano (IBGE, 2020). 

Com escolarização (entre 6 e 14 anos) e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) semelhantes em 98,8% e 98,5% respectivamente, mesmo com a 

população 235% maior que Palmas, Ribeirão Preto e Palmas possuem taxas de 
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mortalidade infantil diferentes em 0,7%. As populações estimadas em 2019 eram de 

299.127 habitantes palmenses. No mesmo ano, 703.293 pessoas habitavam Ribeirão 

Preto (IBGE, 2020).  

Onde existe SVO, ocorre redução significativa dos registros de mortalidade por 

causas mal definidas. A inexistência de SVO, promove emissão insegura e com 

margem de erros das DO, reduzindo a fidedignidade das estatísticas vitais para 

elaboração de políticas públicas (CARDOSO, 2007).  

As informações produzidas no SVO auxiliam o controle epidemiológico, sendo 

prioridade a atuação nos casos suspeitos de doenças infectocontagiosas de 

notificação compulsória ou agravos inusitados, os quais devem ser comunicados 

prontamente aos respectivos órgãos municipais e estaduais que promoverão as 

medidas de saúde pública cabíveis (BRASIL, 2006; BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b; 

BRASIL, 2011; ELLINGER; BEZERRA, 2011). 

Os SVO, através de uma abordagem ampla envolvendo diagnósticos isolados 

e coletivos de doenças emergentes e reemergentes, possibilita aperfeiçoamento das 

informações sobre mortalidade e morbidade, dispondo-as aos sistemas de vigilância 

epidemiológica e à população, agregando agilidade na emissão da Declaração de 

Óbito (ELLINGER; BEZERRA, 2011; JORGE; LAURENTI; NUBILA, 2010; BRASIL, 

2006).  

Entretanto, anos após criação da rede nacional de SVO, a meta do poder 

executivo federal, representado pelo MS, de instituir 74 serviços não foi alcançada. A 

dificuldade de cadastro dos SVOs para fomento no CNES (Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde), existência de serviços não registrados na rede nacional 

e a concentração em determinadas regiões brasileiras (40% dos SVO cadastrados na 

rede nacional encontram-se nos Estados de São Paulo e Goiás), podem ter 

contribuído para o descumprimento da meta (AZEVEDO, 2016). 

A estruturação física, ausência de divulgação entre médicos e população sobre 

a finalidade do serviço, laudos emitidos sem necropsias, baixa utilização de exames 

complementares para contribuir com resultados qualitativos e a heterogeneidade das 

práticas necroscópicas e fluxos cadavéricos são fatores que sugerem improvisação, 

despreocupação com a vigilância epidemiológica ausência de políticas e status 

jurídico para os SVO (CARDOSO, 2007; AZEVEDO, 2016). 
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5.1 SOBRE CONCEITO E IMPORTÂNCIA DOS POP NA MELHORIA DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 

O POP é o procedimento que busca fazer com que um processo, 
independente da área, possa ser realizado sempre da mesma forma, 
permitindo a verificação de cada uma de suas etapas. (LOUSANA, 2005, 
apud DAINESE; NUNES, 2007, online). 

A diversidade de fluxos cadavéricos entre unidades nosocomiais, domiciliares 

e o SVO, associada a ausência de padronização dos fluxos de informações obituárias 

entre CIEVS, SVO, LACEN e SIM podem dificultar a elucidação das causas de óbitos 

mal definidas e a inserção das informações sobre mortalidade morbidade nos 

sistemas oficiais que produzem estatísticas vitais. Mecanismos para garantir 

qualidade por meio do POP envolvem planejamento, desenvolvimento, verificação, 

implementação e podem impactar a qualidade do trabalho, validar e dar consistência 

a geração de dados (DAINESI; NUNES, 2007; LAM, 2014). 

Carvalho et al., (2016), concluiu que a criação de uma "cultura de informação 

epidemiológica" pode dirimir causas de óbitos naturais mal definidas. Em Palmas, 

existe um fluxo de laudos semanal, via intranet, pela qual o laudo necroscópico 

digitalizado é enviado ao SIM Estadual que alimenta o SIM municipal. Em Ribeirão 

Preto, os laudos necroscópicos são enviados ao SIM municipal, de acordo com 

solicitação, interesse da vigilância epidemiológica e anualmente, após consolidação. 

Não existe um POP para lidar com as informações contidas nos laudos necroscópicos 

no SVO-TO e no SVOI (CARVALHO, 2016b).  

5.2 PROPOSTA DE COMPARAR PARA PADRONIZAR: JUSTIFICATIVA ANTES 

DA DISCUSSÃO COMPARATIVA SOBRE OS SVO. 

A gestão operacional e inteligente da RNSVO orientada pela portaria 1.764/21 

do MS, que discrimina obrigações e sugestões operacionais, associadas à troca de 

experiências visando capacitação de equipe técnica e administrativa, fomento público 

sustentável e homogeneização de fluxos e procedimentos operacionais, respeitando 

as diversidades e adversidades regionais pode aprimorar a RNSVO, as estatísticas 

vitais e as políticas públicas sanitárias. 
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5.3 SOBRE AS DIFERENÇAS ENTRE REMOÇÕES CADAVÉRICAS SVOI-RP E 

SVO-TO 

A diferença nos procedimentos operacionais de remoções cadavéricas pode 

refletir as diferenças sociais e geográficas locais. A portaria 1.405/06 revogada pela 

183/14, determinava que a remoção cadavérica fosse promovida pelo SVO. Contudo 

a portaria 1764/2021 permitiu que as remoções cadavéricas ficassem sob 

panejamento descentralizado do MS, e responsabilidade da cidade ou Estado que 

pleiteou auxílio financeiro para implantação do serviço (BRASIL, 2006; BRASIL 2014; 

BRASIL 2021a). 

 Os familiares enlutados precisam custear a remoção cadavérica ao SVOI-RP, 

enquanto o SVO-TO possui serviço próprio de remoção cadavérica, sem ônus para o 

familiar enlutados. Funerárias protagonizam a remoção de óbitos ocorridos em 

domicílios e em unidades nosocomiais de Ribeirão Preto, mas em Palmas as 

funerárias protagonizam remoção cadavérica, somente após a liberação pelo SVO-

TO. 

5.3.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E QUANTIDADE DE ÓBITOS IMPACTANDO NA REMOÇÃO 

CADAVÉRICA

As qualidades das informações sobre mortalidade estão relacionadas aos 

níveis de desenvolvimento socioeconômico no Brasil, os municípios não capitais no 

Norte e Nordeste possuem qualidade inadequada, enquanto as capitais possuem 

informações de qualidade aceitável (KANSO et al., 2011). Palmas possui maior 

território, porém a população e indicadores sociais econômicos são menores que os 

de Ribeirão Preto (IBGE, 2020). 

Indivíduos de diferentes níveis sociais têm níveis diferentes de saúde. No 

Brasil, identificam-se diferentes padrões de qualidade da informação sobre causas 

básicas de morte, relacionados a diferentes características geográficas e 

socioeconômicas. Dimensionar a relação dessas diferenças com heterogênea 

formatação dos procedimentos operacionais nos diferentes SVO da rede nacional, 

constitui desafio para instituições gestoras nacionais (ARCAYA; ARCAYA; 

SUBRAMANIAN, 2015).  

As cidades Palmas e Ribeirão Preto possuem especificidades geográficas, que 

podem influenciar práticas relacionadas a elucidação das causas de mortes naturais 
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mal definidas. Fluxos de remoção cadavérica, criação e manutenção do plantão de 

óbitos municipal, para emitir declarações de óbitos por causas naturais definidas, foi 

possível, dentre outros fatores, pela cooperação entre profissionais da saúde lotados 

nas Secretarias Municipais de Saúde, SAMU, SVO-TO e IML-TO. Os fluxos foram 

descritos e disponíveis publicamente na internet (SPPS/SVO, 2020). 

O estudo de algumas das variáveis socioeconômicas exibi uma grande 

diferença intermunicipal. Ribeirão Preto apresentou percentuais mais elevados na 

variável de cor/raça branca, representando 72,1% dos 111 óbitos por causas mal 

definidas registradas no SIM, enquanto Palmas teve um índice maior na variável 

cor/raça parda, com 45,5% dos 33 óbitos por causas mal definidas. Assim como 

escolaridade, onde Palmas registrou 27,3% no perfil escolaridade com nenhum ano 

de estudo e Ribeirão Preto 31,5% na escolaridade de 4 a 7 anos de estudo.  

Diferenciando-se dos outros perfis sociodemográficos, sexo, faixa etária e 

estado civil, apresentaram uma equivalência nas variáveis. Ao comparar os 

municípios de Palmas e Ribeirão Preto, o sexo masculino, a faixa etária maior que 75 

anos e o estado civil solteiro, obtiveram os maiores registros em ambos os municípios. 

Os dados registrados no SIM que caracterizam perfil social e econômico dos óbitos 

não influenciaram o número de diagnósticos de morbidade e mortalidade registrados, 

mas refletem a constituição das populações estudadas.  

Em Ribeirão Preto, óbitos domiciliares por causas naturais definidas podem 

chegar indevidamente ao SVOI-RP, onerando e descaracterizando o papel 

epidemiológico. A ausência de um POP municipal, em Ribeirão Preto, faz com que 

óbitos sem assistência médica com causas naturais definidas sejam necropsiados no 

SVOI.  Neste estudo não foi possível identificar o motivo da inexistência do POP em 

Ribeirão Preto. 

5.3.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS PODEM INFLUENCIAR AS ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA DO

ÓBITOS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO

Na Nova Zelândia, o envio de cadáveres para elucidação necroscópica aos 

“Coroners” não é obrigatório para óbitos com causa definida, explicada. Casos de 

óbitos súbitos, inexplicados, encontros de cadáveres e causas de óbitos mal definidas, 

inexplicadas, devem ser informadas à polícia (MINISTRY OF HEALTH, 2015). 
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Em Palmas, óbitos em via pública, óbitos com causas suspeitas ou confirmados 

de causas externas são encaminhados ao IML, óbitos naturais definidos ou mal 

definidos não precisam de acionamento policial. Os médicos e familiares enlutados 

solicitam ao SVO, exame necroscópico para causas naturais mal definidas por meio 

de protocolo padronizado. Óbitos naturais definidos são declarados nos locais 

domiciliares ou nosocomiais de ocorrência (TOCANTINS, 2020a). 

No SVOI-RP, os óbitos que adentram a sala de necropsia são removidos por 

funerárias com a permissão da família para o traslado do cadáver ao SVOI-RP, para 

a retirada do cadáver e da DO. Em Ribeirão Preto, todos os óbitos por causas naturais 

investigados no SVOI são comunicados à polícia, conforme informações disponíveis 

no próprio site da instituição <https://sites.usp.br/svoi/quem-somos/ >. 

Informar a polícia todos os casos de óbitos por causas naturais mal definidas 

podem sobrecarregar as delegacias de polícia e desviar a missão de investigar óbitos 

suspeitos ou confirmados de violência. Entretanto, a comunicação do óbito à polícia, 

traz segurança legal e jurídica para o serviço de necropsia do SVO, criando fase pré-

analítica que define, por meio de autoridades policiais, o destino do cadáver ao IML 

ou ao SVO. 

A portaria 1.405 (MS/2006) refere no nono artigo parágrafo quatro, que 

obrigatoriamente todo SVO deverá:  

 

IV- contar com serviço próprio de remoção de cadáver ou com um serviço de 
remoção contratado ou conveniado com outro ente público, devidamente 
organizado, para viabilizar o fluxo e o cumprimento das competências do 
serviço (BRASIL, 2006, online). 
 

Em Ribeirão Preto, o SVOI-RP não possui serviço próprio de remoção 

cadavérica. Após registro dos óbitos nas delegacias de polícia, familiares enlutados 

autorizam e financiam funerárias a realizarem remoções para necropsias, emissões 

de DO e retiradas de cadáveres para sepultamentos. A delegacia de polícia determina 

os encaminhamentos para o IML ou SVO, com presença da polícia e perícia técnica, 

obrigatória, no local de ocorrência (SÃO PAULO, 2005; MIRANDA et al., 2012).  

Óbitos do IML enviados ao SVO-TO necessitam de BO e encaminhamento 

médico assinado pelo legista. Este procedimento operacional foi construído por meio 

de capacitações e trocas de experiências entre profissionais do SVO-TO e SVOI-RP. 

O documento (ANEXO C) que permite o envio de cadáveres do IML-TO ao SVO-TO 

https://sites.usp.br/svoi/quem-somos/
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padronizou o fluxo de cadáveres entre IML e SVO no Estado do Tocantins (SÃO 

PAULO, 2005; SPPS/SVO, 2020; TOCANTINS, 2020a). 

Em Palmas, após constatação dos óbitos por causas naturais mal definidas, 

médicos dos hospitais públicos, privados, unidades de pronto atendimento municipais, 

da rede de unidades básicas de saúde e do plantão de óbitos da prefeitura (POP), 

solicitam exames necroscópicos ao SVO-TO. Para remoção ao SVO-TO, é 

necessário, encaminhamento médico, identificação oficial com foto do cadáver e o 

TCLE assinado pelo familiar de primeiro grau (SPPS/SVO, 2020; TOCANTINS, 

2020a) (ANEXO D) e (ANEXO E). 

Não há custos com remoções para o cidadão enlutado em Palmas. A remoção 

cadavérica para necropsia e emissão da DO no SVO-TO é promovida pelo poder 

público. Os familiares enlutados arcam apenas com a retirada do cadáver para 

sepultamento. A inexistência de serviços de remoção cadavérica, própria ou 

terceirizada, com ônus exclusivo para o poder público, pode propiciar sobrecarga 

financeira aos familiares enlutados e produzir relações conflituosas entre SVOs, 

familiares enlutados e funerárias, mesmo com auxílio de entidades sociais para casos 

de enlutados com vulnerabilidade social. 

Em 2020, as remoções cadavéricas foram modificadas para casos confirmados 

e suspeitos de COVID 19, obrigando uso de sacos biológicos, urnas lacradas e 

veículos adaptados para reduzir a disseminação do novo coronavírus. Normas 

ministeriais foram construídas coibindo práticas tanatopráxicas e limitando necropsias 

a SVOs com estrutura de ventilação negativa, dentre outras condições estruturais 

previstas nos manuais ministeriais. Os SVOI-RP e SVO-TO, seguindo orientações 

ministeriais, suspenderam os exames necroscópicos, mantendo serviço remoto de 

orientação médica no preenchimento das DO (BRASIL, 2020). 

Apesar de discriminado em normas técnicas nacionais, o manejo do corpo por 

funerárias, centrais de velório, cemitério, unidades nosocomiais enfrentou problemas, 

com o aumento do número de óbitos por COVID 19 e por outras causas de morte em 

diferentes municípios e Estados brasileiros. O armazenamento, formas de translado 

cadavérico nacional e internacional sofreram alterações e retificações de normas de 

biossegurança como a obrigatoriedade de sacos biológicos tipo 3 para remoção de 

óbitos confirmados por COVID 19 (BRASIL, 2020). 
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Dentre as dificuldades encontradas no manejo dos corpos na pandemia 

denominam-se emissões de declarações de óbitos, remoções cadavéricas, traslados 

dos cadáveres inter-regionais, velórios e tratamento dos cadáveres nos cemitérios.  

 
5.4 SOBRE AS AMOSTRAS BIOLÓGICAS COLETADAS ENTRE SVOI E SVO-TO  

 

O estudo sobre as amostras biológicas coletadas entre SVOI-RP e SVO-TO 

retrata a importância de minimizar o número de autólises dos espécimes colhidos, já 

que interferem negativamente e de modo direto nos diagnósticos histopatológicos e 

por consequência na geração de diagnósticos de causa morte e morbidade. 

Durante a necropsia no SVO-TO, é realizada a macroscopia das cavidades, 

dos órgãos, coleta e acondicionamento de amostras teciduais, que serão 

encaminhadas a um laboratório de anatomia patológica terceirizada, para exame 

histopatológico. Nestes processos podem ocorrer falhas que suscitam autólises, como 

extração de amostras de má qualidade, má fixação ou não fixação em formol, 

impedindo o estudo histopatológico. 

A seleção e coleta de amostras biológicas teciduais são realizadas por meio de 

secções de vísceras sólidas de 2 a 4 mm de espessura, abertura e esvaziamento de 

vísceras ocas, com subsequente fixação e clivagem. Saukko e Knight (2004) 

recomendam cortes em blocos de tamanho padrão no momento da autópsia. 

O formol a 10% [10% = 1 parte de solução aquosa concentrada de formaldeído 

a 37% + 9 partes de solução aquosa tampão], tem sido a fixação química mais 

utilizada. Retém a autólise tecidual, preserva a microanatomia orgânica, previne o 

supercrescimento bacteriano post-mortem, prepara os tecidos para o processamento 

e posterior coloração, além de disponibilizá-los para estudos imunoistoquímicos e 

moleculares. Uma quantidade adequada de fixador consiste em pelo menos 10 

volumes de fixador para 1 volume de tecido. Antes da fixação, deve ser avaliada a 

presença de coleções de sangue. Se porventura ocorrerem, devem ser removidas, 

pois diminuem o efeito do fixador e prejudicam a visualização anatômica. Fixadores 

contaminados devem ser substituídos por solução fresca (CONNOLLY et al., 2016). 

Fixadores livres de formol, como os alcoólicos, vêm ganhando espaço no 

manuseio de tecidos. Apresentam menor toxicidade que o formol, o que responde 

positivamente a questões de biossegurança, proteção ambiental e custo do descarte. 

Ademais, possuem fixação mais rápida, maior avidez de mancha e descarte simples 
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e rápido.  Porém elevam a viscosidade, o encolhimento, fragilidade, variabilidade de 

coloração dos tecidos e risco de inflamabilidade. Tais desvantagens têm sido 

combatidas com o uso de aditivos (BOSTWICK; AL ANNOUF; CHOI, 1994).  

Visando a melhoria no processamento de tecidos, Chung et al., (2018) estudou 

o tempo de fixação de tecidos de camundongos a partir de avaliações

histomorfológicas e imunoistoquímicas, com formalina tamponada neutra (NBF), 

etanol a 70% e fixador de etanol tamponado (BE70). Ao compará-los verificou 

superioridade dos fixadores coagulantes à base de etanol sobre fixadores à base de 

formol. 

Uma alternativa de sucesso nesta parte refere-se à aplicação da energia de 

micro-ondas, que acelera a fixação por aldeídos e fixadores de álcool. Cuidado deve 

ser tomado quanto ao superaquecimento que altera núcleo e citoplasma, dificultando 

a interpretação microscópica. A solução reside no resfriamento do tecido pela 

substituição do fixador aquecido por um à temperatura ambiente (SUVARNA; 

LAYTON, 2012).  

Considerando o cérebro, por exemplo, há recomendação que permaneça 

fixado por cerca de 15 dias antes do corte, devido à diminuição da consistência 

tecidual (POWERS, 1995; QUINTELLA, S/D). Porém a redução deste tempo tem sido 

alvejada. Energia de micro-ondas em combinação com formalina ou fixação com 

álcool são técnicas empregadas (KOK; BOON, 1990). Tem-se pesquisado também 

métodos eletroquímicos para fixações rápidas de tecidos cerebrais (GARZON-DE LA 

MORA et al., 1996). 

O manuseio excessivo ou enxágue intenso de órgãos deve ser evitado, 

principalmente naqueles que possuem membranas mucosas delgadas. O leve 

enxágue de tecidos com água causa poucos efeitos deletérios aos espécimes 

(COTTON; STEPHENSON, 1988). 

A preparação da amostra para histopatologia envolve aparar cuidadosamente 

os tecidos fixos, utilizar um bisturi afiado e evitar esmagar o tecido ao corte; empregar 

movimentos suaves da lâmina em um plano, em vez de movimentos curtos; cortar o 

tecido em aproximadamente 3 mm de espessura, ou menos, se o tecido for 

particularmente denso ou adiposo. As cassetes não devem ser sobrecarregadas de 

tecido devido à desidratação, infiltração com parafina ou incorporação, para um corte 

otimizado. Colocar tecidos de densidade semelhante juntos, em cassetes, facilita o 

corte. Em vista da melhor rotulagem, muitas instituições estão preferindo cassetes 

http://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Chung+JY%22&page=1
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impressos com números sequenciais, como A1 e códigos de barras (CONNOLLY et 

al., 2016). 

Quando possível, amostras do parênquima de órgãos devem seguir-se às das 

cápsulas, superfícies serosas, mucosa ou endotélio. Para colher amostras de osso 

para descalcificação, são preferíveis um martelo e faca de osso à uma serra de osso. 

Esta última deixa poeira óssea como artefato (CONNOLLY et al., 2016). 

Após a fixação e aparagem, ocorre desidratação dos tecidos, (com álcoois 

graduados) e depuração (geralmente em xileno), infiltração com cera de parafina e, 

finalmente, imersão na cera. As secções típicas são de 5 micrômetros de espessura, 

podendo chegar a 3 micrômetros. As secções são recolhidas em lâminas de vidro 

microscópicas e deixadas secar. 

A coloração hematoxilina-eosina é o fundamento da patologia da autópsia 

diagnóstica por microscopia de luz. Possui vantagens: rapidez, facilidade e baixo 

custo. Ela demonstra viavelmente núcleos de células, citoplasma e tecidos 

conjuntivos. 

Portanto a autópsia exige por parte do patologista uma dissecção cuidadosa, 

exame visual e conhecimento de processos patológicos. 

Conforme demonstra a correlação de Pearson o aumento do número de 

amostras teciduais recolhidas (A1) aumenta a obtenção de diagnósticos de 

mortalidade(N1) e de morbidade(N2). 

Segundo Quintella (S/D) todos os órgãos devem ser coletados, independente 

da presença de alterações anatomopatológicas macroscópicas e suas amostras 

enviadas para exame histopatológico. De acordo com este autor para uma necropsia 

completa deve-se analisar microscopicamente: cérebro, cerebelo, tronco cerebral, 

glândulas salivares submandibulares, coração, pulmões, timo, vesícula biliar, 

pâncreas, fígado, baço, rins, tireóide, adrenais, hipófise, útero, medula óssea, 

segmentos jejunoileais, do cólon e reto, gônadas e anexos, próstata, entre outros. De 

acordo com Saukko e Knight (2004) na patologia forense devem-se recolher no 

mínimo amostras do fígado, baço, rim, coração, pulmão, tireóide, adrenal, pâncreas, 

músculo e cérebro. 

Uma representação ideal de todos os órgãos conforme o Manual sobre 

Autópsias, da Sociedade Brasileira de Patologia envolve a produção de cerca de 40 

lâminas (ECHENIQUE et al., 2002). 
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Todavia a correlação de Pearson positiva fraca entre número de registros sobre 

amostras biológicas coletadas e número de registros sobre autólise enfatiza a 

necessidade de padronizar a quantidade de coleta de amostras teciduais dos órgãos 

autopsiados. A retirada desmesurada de tecidos pode aumentar as chances de 

degradação tecidual. A ausência de padronização é um dos fatores que podem ocultar 

diagnósticos à microscopia e estabelecer número razoável de fragmentos por autópsia 

evitará a preparação excessiva de lâminas e por conseguinte oneração ao sistema de 

saúde (IDALINO; GOMES; CURY, 2004). 

A autólise é uma alteração histomorfológica, que representa a desintegração 

após a morte de estruturas vivas. Bioquímicamente consiste na supressão do sistema 

de equilíbrio metabólico que resulta em perda de energia e material celular. A autólise 

ocorre com o extravasamento de enzimas lisossômicas, que destroem os próprios 

componentes da célula, acarretando o comprometimento da arquitetura tecidual 

(ZDRAVKOVIĆ; KOSTOV; STOJANOVIĆ, 2006; COE, 1993; KUMAR et al., 2003; 

TOMITA et al., 2004). Diferentemente de tecido cirúrgico, o material de autópsia sofre 

autólise após a morte, em grau que depende do intervalo de tempo desde o óbito, 

tamanho do corpo, condições de armazenamento e subjacências da doença 

(CONNOLLY et al., 2016). 

O pâncreas é um dos primeiros órgãos a apresentar autólise, devido a suas 

enzimas proteolíticas. Apresenta-se hemorrágico, podendo ser confundido com 

pancreatite aguda (SAUKKO; KNIGHT, 2004). 

A qualidade de um tecido pode ser comprometida pela maior exposição ao ar, 

como ocorre nas autópsias convencionais. O arrefecimento dos tecidos, um método 

que reduz a taxa de autólise, foi confirmado como superior à selagem à vácuo em 

estudo de Kristensen et al., (2011), que utilizou um resfriamento de 4ºC. A 

preservação baseou-se na morfologia celular, integridade de mRNAs e detecção de 

epítopos imuno-histoquímicos. 

A autólise compromete diagnósticos microscópicos. Ao analisar causas de 

discrepâncias entre diagnósticos macroscópicos e microscópicos (IDALINO; GOMES; 

CURY, 2004) destaca que, devido à autólise, doenças do trato digestório apontadas 

pela macroscopia dificilmente são confirmados à histopatologia. McVie (1970) ao 

examinar a detecção de infartos miocárdicos inaparentes, em tecidos post-mortem, 

verificou que, a coloração com nitroazul de tetrazólio de secções macroscópicas do 

miocárdio foram afetadas pela autólise, já que a coloração depende da atividade 
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enzimática. A determinação da razão potássio-sódio (razão iônica) no tecido infartado 

foi superior no diagnóstico, pois identificou o infarto em poucos minutos do início da 

anóxia e não sofreu influência de autólise. 

Quanto ao tempo mínimo para realização da necropsia não há legislação 

regulamentadora para casos de morte natural. Serviços como do SVO - Complexo 

Assistencial da Faculdade de Medicina de Marília, utilizam uma adaptação dos 

preceitos do Código de Processo Penal (CPP) – L003.689-1941, que em seu artigo 

162 orienta a realização da necrópsia em IML, no mínimo seis horas após o óbito, a 

não ser que os patologistas deliberam a antecipação deste tempo (ELLINGER; 

BEZERRA, 2011). 

Um estudo de viabilidade de amostras de tecidos oriundos de necropsia 

apresentado por Van Der Linden et al., (2014), constatou que a redução do intervalo 

post mortem melhora a qualidade das amostras. O estudo avaliou a qualidade do 

RNA, através do número de integridade do RNA e expressão do GAPDH (amplicons 

de 71 a 530 pares de base), revelando maior integridade das amostras de autópsia 

minimamente invasiva em relação à autópsia convencional devido à redução do 

intervalo de coleta. 

Um inconveniente se instaura com a necessidade de liberação quase imediata 

do corpo para os familiares enlutados após a necropsia. Isto faz com que os médicos 

necropsistas do SVO emitam DOs apenas com as causas de óbitos diagnosticadas 

por anatomia patológica (macroscopia associada a informes clínicos), sem a 

correlação com exames histopatológicos. Ao comparar as informações 

anatomopatológicas descritas na DO com as informações no laudo definitivo da 

necropsia, que inclui a histopatologia e demais exames complementares, percebe-se 

muitas vezes diagnósticos distintos (IDALINO; GOMES; CURY, 2004).  

O Royal College of Pathologists e o Conselho da Europa de 1999 recomendam 

que a histologia seja feita em todas as autópsias (SAUKKO; KNIGHT, 2004). O exame 

histopatológico é fundamental para subsidiar os achados macroscópicos, 

principalmente para as afecções nas quais as manifestações macroscópicas são 

precárias ou ausentes. A exemplo, o processo infeccioso, cuja etiologia é 

definida exclusivamente por estudo histopatológico (ECHENIQUE et al., 2002). 

 A limitação deste estudo repousa na ausência das variáveis estudadas 

nos laudos do período analisado, quer seja pela incompletude do preenchimento 

dos laudos necroscópicos, quer seja pela emissão de diagnósticos exclusivamente 

pelos laudos necroscópicos, quer seja pela emissão de diagnósticos exclusivamente 
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pelos laudos necroscópicos, quer seja pela emissão de diagnósticos 

exclusivamente pelo exame anatomopatológico. 

O menor número de autólises implica em maiores possibilidades de 

diagnósticos de morbidade e mortalidade, sugerindo maior qualidade destes 

diagnósticos. Gerenciar as atividades de coleta, acondicionamento, processamento e 

transporte de amostras biológicas no SVO-TO permite aperfeiçoar procedimentos 

operacionais que reduzem as autólises. A ausência de autólise instaura-se, por 

conseguinte, como um indicador de qualidade das amostras teciduais, e uma meta a 

ser almejada para o padrão-ouro do serviço prestado pelo SVO. 

Considerando que os indicadores de saúde são formulados com a colaboração 

de estatísticas de mortalidade pressupõe-se a importância da definição das causas 

de óbitos. O impacto é negativo da incompletude de diagnósticos de mortalidade na 

avaliação da situação de saúde pública (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; 

OPAS, 2008). Retém-se assim, a necessidade de uma cadeia harmônica de 

processos, cujo início abrange a coleta de amostras biológicas, nas necropsias 

realizadas pelo SVO. 

5.5 SOBRE AS AMOSTRAS BIOLÓGICAS COLETADAS NO SVOI-RP 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a presença de dados 

precisos, oportunos e de qualidade são essenciais para a fidelidade das informações 

em saúde, programar treinamentos específicos de recursos humanos e 

direcionamento de recursos e implementação de políticas públicas de saúde. 

Informações incompletas sobre morbimortalidade podem afetar a credibilidade e 

confiabilidade dos sistemas que armazenam, processam e analisam estatísticas vitais 

(WHO, 2015; SANTOS FILHO et al., 2017). 

O SVO, pertencente à Rede Nacional, é regido pela Portaria no 1.405 de 29 de 

julho de 2006, integrando assim o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde. Por meio de necropsias, os SVO elucidam casos de óbitos 

naturais mal definidos, diferente do Instituto Médico legal (IML) que atua como órgão 

de Segurança Pública determinando causas e circunstâncias de óbitos por causas 

externas. (BRASIL, 2006). 

Os números de óbitos examinados e atestados pelos SVO variam entre alguns 

serviços. No Distrito Federal foram atestados 1720 casos pelo SVO-DF, somente em 
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2019. Carvalho, 2016b refere que no triênio 2010, 2011 e 2012 foram examinados 818 

óbitos no SVO do Estado do Tocantins, enquanto no SVOI-RP foram examinados e 

atestados 702 óbitos de 2014 à 2016.  

Os diferentes números de óbitos examinados e atestados pelos SVO podem 

estar relacionados a diferentes números de habitantes, diferentes áreas de 

abrangências municipais ou estaduais, qualidade dos fluxos de remoções cadavéricas 

públicas ou terceirizadas, sensibilização da classe médica e de familiares enlutados 

sobre vigilância dos óbitos mal definidos. 

Comorbidade é a presença de duas afecções ou moléstias, ao mesmo tempo, 

no paciente. Multimorbidade consiste na presença de mais de duas doenças ao 

mesmo tempo. A presença de comorbidades causa dificuldades diagnósticas e está 

associada a falências terapêuticas. Identificar e analisar comorbidades registradas 

nos laudos necroscópicos do SVO permite relacionar, eventuais dificuldades médicas 

diagnósticas e terapêuticas, com causas de mortalidade e circunstâncias que 

envolvem óbitos naturais mal definidos (SANCHES; ASSUNÇÃO; HETEM, 2005; 

TUGWELL; KNOTTNERUS, 2019). 

Laudos necroscópicos com ausência de registros de comorbidades podem 

estar associados, dentre outros fatores, à ausência de acolhimento do familiar 

enlutado no SVOI-RP. A presença de acolhimento ao familiar enlutado promoveria 

coleta de informações sobre as condições de saúde, sociais e econômicas do falecido, 

favorecendo a identificação de comorbidades. No Serviço de Verificação de Óbitos do 

Estado do Tocantins (SVO-TO), o setor de acolhimento familiar enlutado suporta 

estudos sobre perfil epidemiológico dos óbitos examinados (MARTINS; CARVALHO, 

2020). 

A necropsia consiste em procedimento de análise anatomopatológica com 

mensuração de dimensões, coleta de material biológico e processamentos 

(desidratação, clarificação, inclusão e cortes micrométricos) para estudos 

histopatológicos (CAPUTO; GITIRANA; MANSO, 2010). Apesar de métodos 

diagnósticos padrão ouro para diversas doenças, o sub- registro ou sub- realização 

da histopatologia, pode significar uma baixa acurácia diagnóstica final (RIO DE 

JANEIRO, 2020). O método mais preciso para elucidar a causa da morte é a necropsia 

com análise histopatológica (ROULSON; BENBOW; HASLETON, 2005). 

No SVOI-RP, 657 laudos (93,59%) não apresentaram registros de coleta de 

amostras para exame histopatológico. O resultado encontrado pode estar associado 
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a expertise dos patologistas em elucidar causas de óbitos naturais mal definidas por 

meio da anatomopatologia exclusiva, entretanto o método mais preciso para elucidar 

a causa da morte é a necropsia com análise histopatológica (ROULSON; BENBOW; 

HASLETON, 2005). 

A técnica necroscópica no SVOI-RP com metodologia de coletar, acondicionar 

em formol e proceder com a histopatologia somente quando o patologista julgar 

pertinente, pode contribuir para o baixo número de registros de resultados de amostras 

coletadas para histopatologia. Análise anatomopatológica exclusiva pode negligenciar 

doenças infecciosas, embolias e isquemias, fortalecendo a recomendação para 

análise histopatológica de órgãos alvo como coração, pulmão, fígado e rins (ROUS, 

2019). 

Nos laudos estudados em Ribeirão Preto foram encontrados 291 registros de 

amostras coletadas para exame histopatológico, com média de 0,41±1,64, por 

necropsia, porém o manual sobre “Autópsias da Sociedade Brasileira de Patologia” 

preconiza que sejam confeccionadas cerca de 40 lâminas para que ocorra uma 

representação ideal de todos os órgãos (ECHENIQUE et al., 2002). No SVO-TO, 

quando coletadas mais de 7 amostras biológicas para exame histopatológico por 

necropsia, não há impacto na quantidade de causas de mortalidade registradas nos 

laudos necroscópicos (CARVALHO et al., 2020). A autólise é a autodigestão 

enzimática de células, característica do “post mortem” (FARLEX PARTNER MEDICAL 

DICTIONARY, 2012).  

Causas de autólise relacionam-se com obesidade do falecido, calor, necropsias 

com exposição excessiva do cadáver à luz brilhante, quantidade de sangue não 

lavado, acumulado nos órgãos ou tecidos e demora em fixar o órgão ou tecido após 

retirada do cadáver (BRENDA; WATERS, 2009). 

Tecidos preservados em ambientes frios apresentam menores efeitos da 

autólise (COCARIU et al., 2016).  

O baixo número de registros de autólises pode ser atribuído ao pequeno 

número de registros de coleta de amostras biológicas sustentando o insignificante 

efeito do número de registros de autólises sobre o número de registros de causas de 

morbidade e mortalidade. Diversas técnicas de coleta de amostras para diferentes 

tipos de diagnósticos preservam o tecido coletado evitando artefatos e interpretações 

errôneas (PIRES; TRAVASSOS; GAMA; CARREIRA, 2012). 



84 

 Apesar dos 26,6% de registros de autólise nos laudos do SVOI-RP, não foi 

avaliado o impacto da qualidade da coleta, acondicionamento e transporte de 

amostras biológicas sobre o número reduzido de registros de autólises nos laudos.  

Hasleton et al., 2005 refere que pelo menos metade dos exames necroscópicos 

produzem resultados discrepantes das hipóteses diagnósticas clínicas de morte. Mais 

de 20 % dos achados de necropsia clinicamente inesperados, e 5% dos achados 

principais podem ser diagnosticados corretamente apenas por exames 

histopatológicos. No SVOI-RP, a maior média de registros de causas de mortalidade 

foi encontrada nos laudos que não tinham registros de coleta de amostras biológicas 

para exames histopatológicos (ROULSON; BENBOW; HASLETON, 2005). 

Mesmo com alto nível médico pericial dentro do SVOI-RP, causas de 

mortalidade e de mortalidade deixam de ser diagnosticadas quando não se 

correlaciona a história clínica, a anatomia patológica e a histopatologia. Dos 702 

laudos estudados, 45 (6,41%) apresentaram pelo menos um registro de coleta de 

amostras biológicas para a histopatologia. Estabelecer procedimentos operacionais 

padrão de coleta de amostras biológicas poderia padronizar coletas de amostras dos 

exames necroscópicos e impactar na quantidade de causas de mortalidade e 

morbidade. 

5.6 SUBNOTIFICAÇÃO E IMPACTO DOS SVO NA QUALIDADE DAS 

INFORMAÇÕES NO SIM 

Informações nas redes sociais criaram pseudoinformações sobre a pandemia, 

denominadas "fake news", provocando resultados comportamentais diferentes dos 

preconizados por autoridades técnicas. Com o aparecimento do novo coronavírus, a 

subnotificação de óbitos agravou-se por demora das autoridades em estabelecer 

critérios para óbitos suspeitos de COVID 19 e pelo persistente mau preenchimento 

das DO (NETO et al., 2020; FRANÇA et al., 2020). 

As autópsias em corpos de pessoas que faleceram com doenças causadas 
por patógenos das categorias de risco biológico 2 ou 3 expõem a equipe a 
riscos adicionais e, no caso da Covid-19, devem ser evitadas. (BRASIL, 
2020).  

 A suspensão dos exames necroscópicos nos SVOs da rede nacional, de 

acordo com as portarias ministeriais, poderá refletir na qualidade das informações 
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sobre óbitos ocorridos nos anos de 2020 e 2021.Óbitos por causas naturais suspeitos 

de COVID 19 e mesmo sem suspeita de COVID 19 não estão sendo necropsiados de 

rotina na rede nacional de SVO.  

No Brasil, a subnotificação de óbitos impacta no SIM. Em 2017, cerca de 35% 

das mortes em 60 cidades brasileiras possuíam causas mal definidas. Após a 

criação da rede nacional de SVO, Carvalho et al., 2016a encontrou incompletude de 

20% nos dados registrados no SIM pelo SVO-TO e demais atestantes no Estado do 

Tocantins (FRANÇA et al., 2020; CARVALHO et al., 2016a). 

No município de Palmas – TO há uma menor proporção de óbitos por 

causa externa atestadas pelo SVO (0,4%) e uma maior proporção atestada pelo IML 

(93,9%). Isso sugere uma melhor regulação do fluxo cadavérico, e melhor 

capacitação e conhecimento dos médicos que solicitam o exame necroscópico ao 

SVO e, também, dos médicos necropsistas do SVO. 

Óbitos naturais mal definidos, sem evidência, confirmada ou suspeita, de 

morte por causas externas, devem ser atestadas pelo SVO, independentemente do 

local de ocorrência. Óbito por causas externas, devem ser imprescindivelmente 

atestados por médicos legistas (BRASIL, 2009a). 

 Nesse sentido, criar fluxos de informações obituárias entre SVO, CIEVS 

e Vigilância do Óbito municipais ou estaduais, capacitar sobre preenchimento de 

DO, treinar codificadores de informações da DO no SIM, bem como melhorar 

estrutura física e estabelecer procedimentos operacionais podem aprimorar o papel 

dos SVO da rede nacional, na melhoria das estatísticas vitais brasileiras.  



87 

6. CONCLUSÕES

 No Brasil, identificam-se diferentes padrões de qualidade da informação sobre 

causas básicas de morte, relacionados a diferentes características geográficas e 

socioeconômicas. Dimensionar o impacto das diferenças geográficas e 

socioeconômicas na heterogênea formatação dos procedimentos operacionais 

padrão, em diferentes SVO da rede nacional, constitui desafio e meta das instituições 

gestoras nacionais. 

As diferenças geográficas podem interferir na homogeneização dos Serviços 

de Verificação de Óbitos. Procedimentos operacionais diferentes geram diferenças no 

custo da remoção cadavérica. Em Ribeirão Preto, as remoções ao SVOI-RP ocorrem 

após “comunicação de óbito” expedido pela polícia civil, e contratação de serviço 

funerário com ônus para o cidadão enlutado. Em Palmas, os cadáveres são removidos 

ao SVO-TO, após autorização familiar e encaminhamento médico, por meio de 

rabecão próprio do serviço sem ônus para o cidadão enlutado. 

A coleta, o acondicionamento e análise das amostras biológicas para 

histopatologia impactam na quantidade de causas de mortalidade e de morbidade nos 

laudos necroscópicos. A quantidade de registros de causas de mortalidade e 

morbidade diferem-se nos SVO-TO e no SVOI-RP, quando relacionadas à quantidade 

de amostras biológicas coletadas na necropsia e armazenadas para estudo 

histopatológico. No SVOI-RP, quanto menor o número de amostras biológicas 

coletadas para a histopatologia, maior o número de causas de mortalidade registradas 

no laudo necroscópico. A análise dos laudos necroscópicos do SVOI em Ribeirão 

Preto revelou que o número de amostras com autólise registrada foi de 26,66%. Não 

houve correlação significativa entre a quantidade de registro de autólise e o número 

de diagnósticos de morbidade e mortalidade.  

No SVOI-RP, o aumento da quantidade de amostras histopatológicas coletadas 

por laudo impactou na redução do número de registros de diagnósticos de 

mortalidade. Quando a quantidade de amostras histopatológicas foi superior a sete 

amostras, evidenciou-se diminuição no número de causas de morbidade. Dos laudos 

analisados 657 (93,59%) não apresentaram registros de amostras histopatológicas 

coletadas. Os laudos sem amostras coletadas apresentaram maior média de causas 

de mortalidade que os laudos com registros de coletas de amostras. 

No SVO-TO, a quantidade de amostras teciduais coletadas nas necropsias 
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impacta positivamente na quantidade de autólise que, por sua vez, é significativa 

quando relacionada a quantidade de diagnósticos de morbidade. O número de 

diagnósticos de mortalidade e de morbidade registrados nos laudos do SVO do Estado 

do Tocantins aumentam quanto maior é o número de amostras coletadas pelos 

médicos necropsistas.  

Contudo, coletar mais do que sete amostra de tecidos em uma única necropsia 

não impacta na quantidade de diagnósticos de mortalidade e de morbidade e quanto 

maior o número de amostras coletadas, maior o número de causas de mortalidade e 

de morbidade nos laudos necroscópicos. 

O maior número encontrado de registros “garbage codes” e o maior número de 

óbitos por atestantes ocorreram na cidade com maior número de habitantes, Ribeirão 

Preto. Nos SVO-TO e SVOI-RP havia registros de causas mal definidas, de causas 

externas de óbitos e as doenças do aparelho circulatório lideraram entre as causas de 

óbitos atestadas. Dentre os atestantes de Ribeirão Preto, o IML possui maior número 

de registros de causas mal definidas, enquanto o SVO-TO registrou apenas um óbito 

com causa mal definida, durante o período estudado. 

Não foi possível definir se SVOI-RP recebe maior quantidade de óbitos 

domiciliares que hospitalares, pela presença de um SVOR-RP, dentro do maior 

hospital da cidade, ou pela inexistência de plantão de óbito domiciliar municipal, mas 

o pequeno percentual de óbitos domiciliares que adentram o SVO-TO pode ser

explicado pela existência do POP, que emite DO para todos os casos de óbitos 

naturais de causa definida domiciliares ocorridos em Palmas. 

A existência de plantão de óbitos municipal (POP) em Palmas pode contribuir 

para o predomínio de solicitações de exames necroscópicos serem provenientes de 

hospitais, enquanto em Ribeirão Preto, a inexistência do POP pode contribuir para 

predomínio de solicitações médicas para exames em óbitos domiciliares. O 

acolhimento familiar enlutado em Palmas permite conhecer o perfil social e econômico 

dos falecidos e serve de fonte de informações patológicas pregressas que auxiliam a 

elucidação da causa básica dos óbitos.  

A busca pela padronização operacional dos SVO nacionais, visando disseminar 

e aprimorar a elucidação da causa de óbitos mal definida no Brasil, depara-se com 

diferenças geográficos, sociais, políticas regionais e apesar do fomento pelo Ministério 

da Saúde, dificuldades em gestão de fluxos operacionais e administrativos, 

desinformação populacional, tímida educação médica continuada sobre vigilância do 
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óbito finalizando na precária sensibilização e conscientização que as estatísticas vitais 

podem dirimir custos e alcançar a saúde populacional pela profilaxia antes dos 

onerosos diagnósticos e tratamentos.  
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