
Levar 
documento

Portar a D.O. para
efetuar a remoção

Após a realização da necropsia, o familiar ou
responsável, munido das documentações
necessárias, irá receber as orientações e a
Declaração de Óbito para liberação do corpo. O
corpo só poderá ser retirado do SVO em carro
mortuário.

CICOM

às

Familiar ou responsável irá aguardar a equipe do
SVO que realizará a remoção do corpo no local da
ocorrência do óbito.

3° passo: Aguardar equipe do SVO 

A Delegacia comunica a ocorrência do óbito ao
Centro Integrado de Comunicações da SSP–
CICOM, que acionará o SVO para remoção do
corpo.

1º passo: Constatação do óbito
Após a constatação do óbito no domicílio, o familiar
ou responsável deverá ligar para o 190 ou se dirigir
à Delegacia Territorial da região onde ocorreu o
óbito, levando o documento de identificação do
falecido para notificação à delegacia e emissão da
Guia para Remoção do SVO

 

2° passo: Notificação do Óbito

4° passo: Comparecer ao SVO 
Após a remoção do corpo, o familiar ou responsável
deverá comparecer ao SVO, no horário das 7h às
19h, para acolhimento, orientações e assinatura de
autorização para realização da necropsia.

5° passo: Liberação do Óbito 

svo.atendimento@saude.ba.gov.br

(71) 3116-4601 
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ou



Autorização para necropsia precisa estar
assinada pela família para remoção

Portar a D.O. para
efetuar a remoção

às

O médico preenche a "GUIA DE ENCAMINHAMENTO
DE CORPO", esclarece o familiar do falecido sobre o
“TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REMOÇÃO DO
CORPO E REALIZAÇÃO DE NECROPSIA NO SERVIÇO
DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO)”, coleta
assinatura do familiar ou responsável legal e
orienta ao familiar para comparecer ao SVO no
horário das 7:00 às 19:00h.

1º passo: Quando acionar o SVO: 
O SVO só deverá ser acionado quando o óbito
ocorrer sem determinação de causa ou nos casos
suspeitos de doenças de interesse epidemiológico.

2° passo: Procedimentos para
Encaminhamento

3° passo: Acionando o SVO 
O serviço de saúde aciona a Central de chamadas do
SVO através do telefone (71) 3117-1778.

4° passo: Remoção do Corpo 
A equipe de remoção do SVO vai ao serviço de
saúde, recebe e confere a "GUIA DE
ENCAMINHAMENTO DE CORPO" e o “TERMO DE
CONSENTIMENTO PARA REMOÇÃO DO CORPO E
REALIZAÇÃO DE NECROPSIA NO SERVIÇO DE
VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO)” e realiza a remoção
do corpo.

5° passo: Liberação do Corpo 
Após a realização da necropsia, o familiar ou
responsável, munido das documentações necessárias,
irá receber as orientações e a Declaração de Óbito
para liberação do corpo. O corpo só poderá ser
retirado do SVO em carro mortuário.

svo.atendimento@saude.ba.gov.br

(71) 3116-4601 

 

(71) 3117-1778



5° passo: Recebimento do Corpo no SVO 
Após a conferência de documentos, a equipe fará o
recolhimento do corpo no local onde ocorreu o óbito
e se dirigirá até o SVO para os devidos
encaminhamentos. 

às

CICOM

Portar a D.O. para
efetuar a remoção

svo.atendimento@saude.ba.gov.br(71) 3116-4601 

Descartar causa externa e garantir
que não houve emissão de D.O.

Preferencialmente sinalizar
contato familiar ao atendente

Após acionamento do CICOM a equipe do SVO irá
se apresentar à Delegacia Territorial para
recebimento da Guia para Remoção ao SVO.

3° passo: Equipe do SVO
comparecerá à Delegacia

Após emissão da Guia para Remoção ao SVO,
sinalizar a ocorrência ao CICOM que, por sua vez,
acionará a Central de Chamadas do SVO para a
remoção do corpo.

1º passo: Recepção de familiar ou
Responsável Legal

Receber a família ou o Responsável Legal para
registrar a ocorrência e emitir a Guia para Remoção
ao SVO para os casos em que for presumida a morte
natural e descartada a morte por causa externa.

2° passo: Sinalização do Óbito

4° passo: Remoção do corpo pelo SVO
Portando a Guia para Remoção ao SVO a equipe do
SVO se apresentará no local ocorrência do óbito
para remoção do mesmo e orientará o familiar ou
responsável a comparecer no SVO das 7:00 às
19:00h.

6° passo: Liberação do Corpo 
Após a realização da necropsia, o familiar ou
responsável, munido das documentações necessárias,
irá receber as orientações e a Declaração de Óbito
para liberação do corpo. O corpo só poderá ser
retirado do SVO em carro mortuário

 



Óbitos ocorridos em via pública.

Corpos sem identificação ou ignorados.

Corpos em estado de putrefação.

Corpos de custodiados.

Morte em que haja denúncia de imperícia, imprudência
e/ou negligência de profissionais de saúde.

Morte súbita inesperada, inexplicável em
ambiente de trabalho.

Morte súbita inesperada ou inexplicável de
recém nascidos, lactentes e crianças.

Morte súbita inesperada e inexplicável em
indivíduo adulto previamente hígido.

Morte por complicações decorrentes de
violência ou acidente pretérito.

Morte suspeita de intoxicação aguda por
álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas.

Mortes em que já tenha sido emitida a
Declaração de Óbito.

Óbitos confirmados ou com suspeita de causas
externas (acidentes, homicídios e suicídio).

svo.atendimento@saude.ba.gov.br

(71) 3116-4601 


