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Ofício Circular Nº 01/2020 – SVO/SESA             Fortaleza, 20 de março de 2020. 

 

Para: Médicos e gestores de unidades assistenciais da saúde dos municípios da região de Fortaleza, 

dos demais municípios cearenses e da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. 

Assunto: Restrições no recebimento de corpos no Centro de Serviço de Verificação de Óbito Dr. 

Rocha Furtado durante a pandemia de COVID-19. 

 

Considerando Orientações da Sociedade Brasileira de Patologia, publicadas em 19 de março de 2020; 

Considerando recomendações do Conselho Federal de Medicina, de 17 de março de 2020; 

Considerando o Decreto de nº 33.519, de 19 de março de 2020, do Governo do Estado do Ceará, que 

intensifica as medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo Coronavírus; 

Considerando que a função primordial do SVO é realizar procedimento de necropsia em pessoas 

falecidas de morte natural sem elucidação diagnóstica, estando, portanto, toda equipe envolvida 

exposta a maior risco de contaminação e consequente transmissão; 

Considerando a atual situação do Estado do Ceará frente à pandemia de COVID-19 e a necessidade 

de normatizar os encaminhamentos de corpos oriundos de unidades hospitalares para o Serviço de 

Verificação de Óbitos Dr. Rocha Furtado, visando preservar a qualidade do trabalho e evitar a 

superação da capacidade instalada do serviço. 

O Serviço de Verificação de Óbitos Dr. Rocha Furtado em harmonia com a Sociedade Cearense 

de Patologia – SOCEPA orienta: 

 

I – ÓBITO HOSPITALAR POR COVID-19 deve ter Declaração de óbito emitida pelo médico 

assistente, com causa básica de óbito COVID-19 (CID: B34.2 - Infecção por Coronavírus, não 

especificada) e o corpo encaminhado diretamente para sepultamento ou cremação, respeitadas as 

normas da área competente; 

 

II – ÓBITO HOSPITALAR SUSPEITO DE COVID-19 com exames colhidos para confirmação 

deve ser atestado por médico da instituição assistente como óbito por SUSPEITA DE COVID-19 ou 

SRAG; 

 

 III – ÓBITO POR CAUSA NÃO VIOLENTA com outros diagnósticos já estabelecidos (Ex: 

complicações de doenças crônicas, etc.), também deve ter a Declaração de Óbito emitida pelo próprio 

médico assistente (médicos dos programas de Saúde da Família, de Atendimento Domiciliar e outros) 

ou por médicos substitutos (plantonistas); 

 

IV – ÓBITOS SEM ELUCIDAÇÃO DIAGNÓSTICA, a instituição deve fazer REGULAÇÃO 

PARA NECRÓPSIA junto à Central de Regulação de Necrópsias do SVO Dr. Rocha Furtado pelos 

telefones (85) 3101-6079, (85) 3101-2149 ou 190; 

 

V – Dúvidas quanto ao preenchimento das Declarações de Óbitos poderão ser esclarecidas pela 

mesma Central de Regulação. 
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