
Tutorial para o preenchimento do 
Atestado das causas de morte na 
Declaraça o de Ó bito  

Veja o caso clínico abaixo e os passos para preencher o Atestado de Óbito 
corretamente. 

   Paciente do sexo masculino, 65 anos. Há dois anos, começou a 

apresentar dispneia de esforço. Foi ao médico, que diagnosticou 

cardiopatia hipertensiva e iniciou o tratamento medicamentoso. Há 

dois meses, vem apresentando sinais e sintomas de insuficiência 

cardíaca congestiva e hoje, teve edema agudo de pulmão, 

falecendo após 5 horas. 

  

Inicialmente, observe qual foi a sequência de causas e qual a causa básica de 

morte, antes de preencher a Declaração de Óbito (DO). Se são informados 

três diagnósticos, deve-se usar três linhas, alocando-se a causa básica na 

linha de letra 'c'. Se forem quatro diagnósticos em uma sequência, serão 
quatro linhas e a causa básica deverá ser colocada na linha de letra 'd'. 

Como se pode ver, foram informados os diagnósticos de cardiopatia 

hipertensiva, insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão. 

Como são três diagnósticos, serão utilizadas as linhas 'a', 'b' e 'c' da Parte I 

do atestado. O médico pode optar por preencher a DO iniciando pela 

causa terminal - letra 'a' -, e preencher as causas em sequência até a causa 

básica do óbito, a qual deve constar na última linha - letra 'b', ou 'c', ou 'd'. 

Pode-se também optar por preencher a DO iniciando pela causa básica, 
conforme os passos exemplificados abaixo. 

 Passo 1 

Cardiopatia hipertensiva 

Partindo do conceito de que a causa básica de morte é a doença (ou estado 

mórbido) que inicia a sequência de eventos que leva ao óbito, defina qual é a 

doença que desencadeou os eventos. Deste modo, a causa básica deverá ser 

informada na linha 'c', devendo também ser mencionado o tempo aproximado 
do diagnóstico (2 anos). 

 



Passo 2 

 

Em seguida, identifique a causa intermediária, ou seja, o estado mórbido que 

vem após a causa básica e que produziu a causa terminal. Neste exemplo, 
qual seria a causa intermediária? 

Insuficiência cardíaca congestiva 

Então, informe a causa intermediária na linha 'b' da Parte 1, bem como o 
tempo do diagnóstico. 

 

Passo 3 

Finalmente, identifique a causa imediata ou terminal, ou seja, o evento que 

levou diretamente à morte. No exemplo, qual é a causa terminal? 

Edema agudo de pulmão 

Preencha a linha 'a', informando também o tempo aproximado entre o 
aparecimento desta condição e o óbito. 

  

Pronto! O atestado foi preenchido corretamente! 


