
REGRAS A CONSIDERAR EM SEQUÊNCIA DA MORTE 
DE DOENTES EM HOSPITAIS 

 
 
 

1. Têm vindo a colocar-se com muita frequência e, pontualmente, alguma gravidade, 
questões relacionadas com os numerosos passos a dar em sequência a óbitos 
registados em Hospitais, designadamente no que concerne às responsabilidades de 
dirigentes, funcionários, agentes ou outros trabalhadores dos estabelecimentos, 
inclusivé no âmbito de processos instruídos na Inspecção Geral de Saúde. 

 
Considerando a pertinência das mesmas e tendo presentes os normativos em vigor, 
particularmente o Despacho Ministerial nº 12 de 17/03/89, vem esta Direcção Geral 
da Saúde reafirmar, condensar e explicar as regras a aplicar nesta delicada matéria. 

 
2. Os documentos normativos importantes no sector são basicamente os seguintes: 
 

• Código do Registo Civil 
• Decreto-Lei nº 47838, de 9 de Agosto de 1967 
• Decreto-Lei nº 215-C, de 30 de Abril de 1975 
• Decreto-Lei nº 563, de 6 de dezembro de 1980 
• Portaria nº 352, de 3 de Março de 1983 
• Decreto-Lei nº 248, de 9 de Junho de 1983 
• Decreto-Lei nº 422, de 3 de Dezembro de 1983 
• Decreto-Lei nº 28, de 20 de Dezembro de 1984 
• Circular nº 40/DO, de 18 de Março de 1987, da Direcção Geral dos Cuidados de 

Saúde Primários 
• Decreto-Lei nº 387-C, de 29 de Dezembro de 1987 
• Decreto-Lei nº 20, de 12 de Janeiro de 1987 
• Circular Normativa nº 2/88, de 1 de Fevereiro, da Direcção Geral dos Hospitais 
• Despacho nº 12, de 17 de Março de 1989, do Ministério da Saúde 
• Circular Normativa nº 3/90, de 8 de Fevereiro de 1990, da Direcção Geral dos 

Hospitais 
• Circular Normativa nº 6/90, de 21 de Fevereiro, da Direcção Geral dos Hospitais 
• Circular Normativa nº 9/91, de 14 de Fevereiro, da Direcção Geral dos Hospitais 
• Circular Normativa nº 20/91, de 24 de Janeiro, da Direcção Geral dos Hospitais 
• Parecer da Procuradoria Geral da República publicado no D.R. II Série, nº 234, 

de 11 de Outubro de 1991 
 
3. Os princípios fulcrais que devem nortear o procedimento dos vários agentes 

hospitalares são fundamentalmente os seguintes: 
 

3.1 O respeito pela morte, pelos falecidos e pelos familiares dos mortos. 
3.2 A celeridade, rigor e obediência à lei em todo o processo referente à morte em     

estabelecimentos do Estado. 
3.3 A garantia da liberdade de escolha dos familiares quanto à agência funerária 

preferida, o esforço no sentido de que a lealdade comercial entre as agências 



funerárias seja respeitada, o evitar-se a interferência desajustada das agências 
funerárias no quotidiano dos hospitais. 

 
4. Assim, devem ter-se em consideração os seguintes procedimentos: 
 

4.1 Existência de um regulamento sectorial ou integrado no regulamento interno do 
estabelecimento que defina, com clareza, essencialmente, os seguintes temas: 

 
• Horário de liberação do corpo;  
• Horário de funcionamento da casa mortuária; 
• Horário de informação da morte aos familiares; 
• Articulação dos vários horários importantes na matéria; 
• Quais os médicos que passam as certidões de óbito; 
• Entrega de Certidões de óbito a efectuar no Serviço de Admissão de 

Doentes; 
• Livro de Registo de óbito; 
• Livro de Registo da Casa Mortuária; 
• Actuação perante situação de indigentes e corpos não reclamados. 

 
4.2 O regulamento, qualquer que seja o seu estatuto formal, terá que ser 

amplamente divulgado e afixado nos locais considerados mais convenientes. 
4.3 Quanto à comunicação da morte aos familiares, o essencial está dito no 

Despacho Ministerial 12/89, publicado no DR 89.04.08. Assim, ressalva-se que 
a comunicação da morte deve ser personalizada e recomenda-se que os 
profissionais em quem recair esta atribuição, sejam conforme as situações ou/e 
as circunstâncias, um médico, ou um enfermeiro ou um assistente social. Esta 
comunicação deve ser feita num período alargado, sendo aconselhável o 
horário das 8:00 às 22:00 horas. 

4.4 O reconhecimento do cadáver deve ser registado, devendo ser identificada a 
pessoa que procedeu a esse reconhecimento. 

4.5 A liberação do corpo, marcando a passagem da responsabilidade do hospital 
para os familiares e destes para as agências funerárias, deve implicar 
necessariamente a assinatura de um termo de responsabilidade por parte do 
familiar que recebe o corpo. Para este efeito, se anexa  à presente circular o 
modelo de “Opção da Agência Funerária”. 

4.6 O hospital deve estar preparado para tomar providências eficazes e atempadas 
nas situações de indigentes e corpos não reclamados, responsabilizando-se 
pela realização dos funerais. 

4.7 Sempre que as autópsias sejam efectuadas no hospital, mesmo quando a 
responsabilidade jurídica esteja sobre alçada do Ministério Público, deveram 
ser tomadas medidas para que as autópsias sejam levadas a cabo com 
absoluta prioridade. 

4.8 Importa, quanto ao transporte dos corpos para os Institutos de Medicina Legal, 
ter na devida conta o disposto no artº 31º do Decreto-Lei nº 387-C/87, de 29 de 
Dezembro. 

4.9 Recorda-se que a entrega das certidões de óbito, aos familiares do morto ou a 
uma agência funerária já credenciada pelos familiares, não pode suscitar 
qualquer pagamento, sendo rigorosamente gratuito. 



4.10 Tem de se evitar permanentemente todo o protagonismo dispensável das 
agências funerárias dentro dos hospitais, mesmo quando já foram 
credenciadas para fazerem o funeral. 

4.11 Toda a colaboração ilegítima do pessoal hospitalar com as agências 
funerárias, nomeadamente na promoção comercial destas ou na mera 
indicação ou referencia aos familiares, tem de ser persistentemente reprimida, 
incluindo, se for caso disso, através do procedimento disciplinar ou/e criminal. 

4.12 Salienta-se que cabe aos familiares dos falecidos a escolha da agência 
funerária independentemente da existência de escalamento de agências 
funerárias. O escalamento diário das agências, ainda que permitido por lei, só 
deverá ser aplicado se, comprovadamente, constituir um beneficio 
simultaneamente para a organização interna do estabelecimento e a 
comunidade dos familiares dos falecidos. 

4.13 O escalamento das agências, quando utilizado, deve acautelar com rigor o 
cumprimento dos requisitos legais de funcionamento por parte das agências 
inscritas (nomeadamente cumprimento das obrigações fiscais, relacionamento 
correcto com a segurança social, dispor de pessoal próprio e de autonomia de 
meios, designadamente auto-fúnebre) de molde a assegurarem padrões 
mínimos de idoneidade. 

4.14 As agências funerárias escaladas têm de restringir a sua actuação no hospital 
ao estritamente imprescindível à sua actividade profissional e, em todo o caso, 
após formalmente confirmada a escolha dos familiares pela agência de que se 
trata. 

4.15 As casa mortuárias, quando existam, devem ser sempre consideradas como 
instalações do hospital, de cuja gestão os respectivos responsáveis não se 
podem de modo nenhum aliar, em todos os aspectos relevantes. As casas 
mortuárias terão de ter câmaras frigorificas. De manter condições adequadas 
de higiene e de dispor do necessário equipamento de utilização por parte do 
pessoal (mesas de preparação, macas, etc.), o qual estará munido do devido 
vestiário de protecção (batas, botas, luvas, máscaras). 

4.16 É recomendável a existência, nas casas mortuárias, ou na sua proximidade, 
de instalações sanitárias adequadas (WC/ lavatórios/ chuveiros). 

4.17 Os responsáveis hospitalares devem evitar a todo o custo a comercialização 
ou mera utilização ilegais de peças anatómicas, quer as retiradas a cadáveres, 
quer as amputadas a doentes por motivos cirúrgicos. 

4.18 Enquanto não existir legislação que regulamente adequadamente a questão, 
os fetos e as grandes peças anatómicas poderão continuar a ser incinerados, 
desde que em condições técnicas e eticamente apropriadas. 

4.19 A tarefa de vestir os cadáveres incube aos auxiliares de acção médica ou aos 
auxiliares de apoio e vigilância que estejam destacados para trabalhar na casa 
mortuária hospitalar, não podendo, em circunstância alguma, solicitar ou 
aceitar dádivas, gratificações ou vantagens patrimoniais. Se os familiares 
mostrarem interesse em ajudar em execução de tal tarefa, e havendo 
condições para o efeito, essa ajuda será permitida. 

4.20 É de toda a conveniência que os hospitais promovam (designadamente 
através da previsão no regulamento a que se reporta o nº 4.1 da presente 
circular) a disponibilidade de impressos regularizadores e simplificadores de 
vários actos sequentes aos falecimentos em hospitais, para alem da situação 
prevista em 4.5. 



4.21 Os hospitais devem dispor de folhetos em que se explique aos familiares dos 
falecidos a sumula do que devem e podem fazer em sequência da morte da 
pessoa de que sejam responsáveis. A existência destes folhetos não 
dispensará, obviamente, a obrigação de os trabalhadores hospitalares 
explicarem e ajudares pessoalmente aqueles familiares, sempre e até onde for 
necessário. 

 
5. Os procedimentos a tomar pelos responsáveis dos centros de saúde, onde ocorram 

mortes, devem seguir, com as devidas adaptações, os princípios e as regras 
vigentes para os hospitais, sempre que lei especial não disponha em contrário. 

 
 

Lisboa, 20 de Novembro de 1995 
O Director Geral da Saúde 
  


