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Resumo

O Nordeste possui a pior qualidade de informação de mortalidade por raça-cor. 

Uma vez que o morto não pode autodeclarar sua raça ou cor, cabe ao médico legista definir 

esse atributo da vítima de morte violenta. O objetivo deste trabalho é avaliar a importância dada 

pelos médicos legistas ao preenchimento da declaração de óbito e, em especial, ao quesito raça/

cor, enquanto instrumentos de informação em saúde. O estudo exploratório foi realizado no 

Instituto Médico da Legal de Feira de Santana, Bahia, por meio de entrevistas semiestruturadas 

com profissionais médicos e não médicos envolvidos no processo. As entrevistas foram 

analisadas segundo a técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontam que, apesar de os 

médicos legistas considerarem a declaração de óbito um instrumento importante, eles atêm-se 

ao preenchimento do campo da causa mortis. Em relação ao quesito raça/cor, observou-se que 

não existe uma consciência maior sobre a importância da sua determinação nos indivíduos 

necropsiados enquanto informação essencial para a saúde da população negra.
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UN-IMPORTANCE OF RACE/COLOUR AND MEDICAL-LEGAL RESPONSIBILITY IN THE FILL 

OUT OF THE DEATH CERTIFICATION 

Abstract

The Northeast has the worst quality of data on race- skin color mortality. Since 

the dead can not self-declare his/her race or skin color, the professional of Legal Medicine 

is the professional in charge of defining this feature from the victim of violent death. The 

aim of this study is to evaluate the importance given by the coroner (or forensic surgeon) 

to the filling out of a death certificate’s particularly, the race/ skin color’s query, as tools of 

health information. This exploratory study was conducted at the Legal Medical Institute of 

Feira de Santana, Bahia, through semi-structured interviews with medical and non-medical 

professionals involved in the process. The interviews were analyzed by Content Analysis. The 

results show that although the doctors consider the death certificate an important tool, they 

are concerned only with the cause of death. In relation to the filling out of the race/ skin color 

issue one observed that there is no awareness about the importance of its register as essential 

information to the health of the black population.

Key words: Death certificates. Mortality registries. Ethnic group. Health race. 

DESIMPORTANCIA DE LA RAZA/ COLOR Y LA RESPONSABILIDAD DE LA MEDICINA 

FORENSE AL COMPLETAR LA DECLARACIÓN DE MUERTE

Resumen

El Noreste tiene la peor calidad de información sobre mortalidad por raza/

color. Puesto que los muertos no pueden autodeclarar su raza o color, cabe al médico forense 

establecer ese atributo de la víctima por muerte violenta. El objetivo de este estudio es evaluar 

la importancia dada por los médicos forenses al completar el certificado de defunción y, en 

particular, al asunto raza/color, en cuanto instrumento de información en salud. El estudio 

exploratorio se llevó a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Feira de Santana, Bahia, 

mediante entrevistas semiestructuradas con profesionales médicos y no médicos involucrados 

en el proceso. Las entrevistas fueron analizadas utilizando la técnica del análisis de contenido. 

Los resultados indican que, aunque los médicos forenses tienen en cuenta el certificado de 

defunción como una herramienta importante, ellos se preocupan en completar el campo 

referente a causamortis. En relación con la raza/color, se observó que no existe una mayor 
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conciencia sobre la importancia de su determinación en los individuos sometidos a la 

autopsia, en cuanto información esencial para la salud de la población de color negro.

Palabras-clave: Certificado de defunción. Registros de mortalidad. Etnia y salud.

INTRODUÇÃO

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) constitui-se na fonte oficial 

de dados sobre óbitos no Brasil. Foi criado em 1975, pelo Ministério da Saúde, gerando a 

implantação de um modelo padronizado de Declaração de Óbito (DO) em todo o território 

nacional.1 Este instrumento tem importante papel no planejamento e desenvolvimento 

local, regional e nacional de programas especiais de saúde, pois permite a identificação de 

grupos de risco.

O preenchimento da Declaração de Óbito, em princípio, deve estar sob a 

responsabilidade do médico, conforme pareceres dos Conselhos Federal e Regionais de 

Medicina, mas, frequentemente, esses profissionais atêm-se a completar os blocos VI a VIII, 

nos quais devem prover informações resultantes da atividade especificamente médica, como 

condições, causas e tipo de óbito.2

O Manual de Procedimentos do SIM2 explicita que cabe ao legista do Instituto 

Médico Legal (IML) o preenchimento da DO. Caso não haja IML na localidade do óbito, o 

preenchimento é de obrigatoriedade do perito designado para tal. O bloco da DO relativo ao 

atestado médico (Bloco VI – condições e causas do óbito) segue o modelo internacional para 

anotação das causas que contribuíram para o óbito, aprovado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Contém informações sobre as condições mórbidas presentes ou preexistentes 

no momento da morte, utilizando a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

A DO é impressa em três vias numeradas prévia e sequencialmente pelo Ministério 

da Saúde e distribuída às secretarias estaduais de saúde para subsequente fornecimento às 

secretarias municipais de saúde, que as repassam aos estabelecimentos de saúde, institutos 

médico-legais, serviços de verificação de óbitos, cartórios de registro civil e médicos, denominados 

Unidades Notificadoras. A primeira via é recolhida nas Unidades Notificadoras, devendo ficar em 

poder do setor responsável pelo processamento dos dados, a instância municipal ou estadual. 

A segunda via é entregue pela família ao cartório do registro civil, para emissão da Certidão de 

Óbito, e a terceira via permanece nas Unidades Notificadoras, em casos de óbitos notificados 

pelos estabelecimentos de saúde, institutos médico-legais ou serviços de verificação de óbitos, para 

ser anexada à documentação médica pertencente ao morto.2
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O quesito raça/cor ocupa o campo 17 da Declaração de Óbito e, nele, 

encontram-se as categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. De acordo com 

o manual de preenchimento, o médico deverá preencher o campo que corresponda 

à raça/cor identificada com um “x”, não esquecendo que não há possibilidade da 

alternativa ignorada.2 Mesmo que não admita a alternativa “ignorada”, o SIM apresenta, 

ao ser consultado, dados sobre óbitos de indivíduos, com essa característica, ou seja, de 

raça/cor “ignorada”.

Embora não tenha utilidade como critério biológico, o conceito de raça, no 

Brasil, engloba, na sua definição, critérios sociais, como acesso a riqueza e educação, além 

dos traços fenotípicos.3 Dessa forma, como é associada a indicadores de posição social, 

a raça tornou-se um importante marcador para uma menor ou maior exposição a sofrer 

riscos e danos. Enquanto categoria social, a “raça”, e o atributo de maior expressividade, 

a “cor” – aquela que, preferencialmente, no Brasil, “marca” a “origem” ou a identidade –, 

é historicamente construída e significada no interior de discursos tanto científicos como 

populares, ou do senso comum.4 A favor do uso da categoria “raça”, estudo5 argumenta 

que qualquer pessoa pode distinguir a raça-cor de um indivíduo e é claramente possível 

adotar sistemas de classificação racial no Brasil. A questão principal, entretanto, seria saber 

se as pessoas preferem manter-se cegas e fechadas para a questão da identidade racial, sem 

aceitar a permanência desse tipo de preconceito, ou se será possível atualizar o discurso da 

consciência racial e lutar contra a discriminação. 

Está mais do que evidente que, apesar de o Brasil possuir a maior concentração 

de população negra fora da África, este grupo está desproporcionalmente representado em 

posições de poder e, do ponto de vista econômico e social, é mais pobre e menos instruído 

que o restante da população brasileira.6 Observa-se que as categorias raciais predizem, de 

forma importante, variações na mortalidade. A maior proporção de óbitos por causas mal 

definidas, e também aqueles sem assistência médica, é apresentada por pretos e indígenas,7 

evidenciando as diferenças entre os grupos étnico-raciais com relação ao acesso aos serviços 

de saúde e/ou tratamento. 

Outro estudo, que trata da confiabilidade do SIM,8 ressalta que a Saúde Pública 

utiliza dados de eventos vitais (nascimentos vivos, mortos e óbitos) para a elaboração de taxas 

ou coeficientes e índices, com a finalidade de medir o nível de saúde de uma população. 

Embora o registro civil seja considerado a principal fonte de obtenção desses dados, ele, 

muitas vezes, não reflete a realidade tanto do ponto de vista qualitativo (fidedignidade) como 

quantitativo (cobertura).
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Em relação à cobertura do SIM, mesmo com o inegável avanço dos últimos 

anos, ainda existem estados em que o registro e a qualidade das informações são precários, 

obrigando a adoção de estimativas indiretas para o cálculo de taxas de mortalidade. 

Os estados da região Norte e Nordeste são os que apresentam os maiores índices de 

subnotificação. Em 2003, a cobertura do SIM para o Nordeste foi de 70% e para o Norte de 

74,5% para os óbitos estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

região Sudeste alcançou 90,9% e o país 84%.1

Alguns fatos, como a existência de subregistro dos eventos vitais, erros no 

preenchimento da DO, falhas de cobertura do sistema e perdas na transmissão dos dados do 

SIM/Ministério da Saúde, contribuem para a precariedade das informações sobre mortalidade. 

O médico é outro fator relevante, pois, muitas vezes, considera esse documento como 

uma simples exigência legal, sem compreender a sua importância para fins estatísticos e, 

consequentemente, para a saúde pública. Com isto, poderá interferir na fidedignidade dos 

dados de mortalidade, já que não preencherá a declaração corretamente.8

No caso da ocorrência das mortes violentas, a DO é preenchida por médicos 

legistas que são os responsáveis pela determinação da causa da morte, uma vez que o morto 

não pode se autodeclarar. Esta é uma informação gerada durante o trabalho pericial que o 

legista faz com o objetivo de fornecer à justiça provas materiais para julgamento criminal, mas 

que será também registrada no campo SIM da DO. Por esse motivo, conhecer quais os campos 

que o legista, de fato, preenche e como preenche é de fundamental importância para saber 

qual o grau de fidedignidade dessa informação, bem como os problemas que podem decorrer 

de um preenchimento incorreto ou negligente. Por outro lado, não é suficiente identificar a 

forma de preenchimento, mas também as causas do procedimento, e isto implica conhecer as 

representações sociais dos médicos sobre o seu trabalho e o grau de importância que atribui a ele.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a importância 

dada pelos médicos legistas ao preenchimento da declaração de óbito e, em especial, ao 

quesito raça/cor enquanto instrumentos de informação em saúde.

MATERIAL E MÉTODOS

O método de pesquisa do presente estudo tem como desenho o “estudo de 

caso”. Este é um estudo empírico que investiga um ou poucos objetos dentro do seu contexto 

de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e objeto não estão ainda claramente 

definidas, de forma a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Para isto, utiliza várias 

fontes de evidências.9
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O estudo tem caráter exploratório e qualitativo e foi realizado no Instituto Médico 

Legal (IML) do município de Feira de Santana (FSA), Bahia. O IML de FSA é uma unidade 

que compõe o complexo de serviços da Coordenadoria Regional de Feira de Santana do 

Departamento de Polícia Técnica (DPT), órgão da Secretaria de Segurança Pública do estado 

da Bahia, responsável pela execução de ações nas áreas de medicina e odontologia legal e 

criminalística. Os médicos legistas do DPT-FSA trabalhavam, em 2008, em regime de plantão 

de 24 horas, dois a cada dia, ficando um responsável pelas necrópsias e outro pelo atendimento 

a vivos, de forma alternada, e a depender da demanda, pois as necrópsias eram prioridade. 

A escolha do DPT de FSA se deu pela importância do município, segundo em população no 

estado, e fez parte de pesquisa de âmbito maior envolvendo também o DPT de Salvador.10 

Os sujeitos da pesquisa foram seis médicos legistas, dois auxiliares de necrópsia 

e um coordenador (técnico em anatomia, de nível médio de escolaridade). A pesquisa com 

dados qualitativos não se baseia em critérios numéricos para garantir sua representatividade e 

sim no critério de saturação dos achados, pela repetição das informações.11

Os sujeitos do estudo também são os pesquisadores, autores do texto 

final da investigação, que vão fazer uma interpretação de segundo nível sobre as falas 

dos entrevistados. Para esses pesquisadores, o desafio maior será manter uma vigilância 

metodológica capaz de superar a “ilusão de transparência”, que se observa quando o 

pesquisador acredita poder apreender as significações dos atores sociais, mas apenas 

consegue a projeção da própria subjetividade.12

Utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada. 

Esta técnica valoriza a presença do investigador, já que oferece ao informante a liberdade e 

espontaneidade necessárias ao enriquecimento do estudo.13 Além disso, a entrevista fornece 

dados referentes a ideias, crenças, maneiras de pensar, opiniões, sentimentos, conduta de 

comportamento.11

Foram abordadas as seguintes questões durante a entrevista: qual profissional é 

responsável pelo preenchimento da Declaração de Óbito; dificuldades de preenchimento do 

campo 49 (causa da morte); importância/utilidade das informações contidas na Declaração de 

Óbito; e importância do preenchimento do quesito raça/cor.

No intuito de facilitar a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo,10  seguindo-se a trajetória a seguir:

1º momento: Ordenação dos dados – As entrevistas foram gravadas e transcritas 

com a finalidade de compreender melhor cada uma delas. Foi realizada uma leitura flutuante na 

intenção de aproximar a ideia central dos enunciados e seus conteúdos, com o referencial teórico.
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2º momento: Classificação dos dados – Após a leitura flutuante, foram 

selecionados, nos textos das entrevistas, fragmentos das falas relacionados aos núcleos do 

sentido, realizando-se, em seguida, a síntese horizontal e vertical para compor o quadro de 

análise das entrevistas.

3º momento: Análise final dos dados – Nesse momento, os quadros foram 

analisados, observando-se as divergências e convergências entre as entrevistas dos médicos 

legistas, auxiliares de necrópsia e da coordenadora do IML, articulando-se, posteriormente, os 

enunciados dos sujeitos do estudo com o referencial teórico. 

A análise de conteúdo abrange um conjunto de técnicas de pesquisa que têm 

como objetivo compreender o(s) sentido(s) de um documento. O conteúdo é analisado 

tanto do ponto de vista da linguística tradicional (campo objetivo) como da interpretação 

do sentido das palavras (campo simbólico). Busca-se um equilíbrio entre esses dois campos, 

evitando-se o formalismo e a subjetividade excessivos, sempre levando em consideração o 

contexto histórico e social em que o conteúdo foi produzido.14

Para assegurar o compromisso ético da pesquisa realizada, todo o trabalho foi 

pautado nos preceitos da Resolução n.o 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto 

foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, aprovado e registrado sob protocolo n.° 091/2007, CAAE 0097.0.050.000-07.

Considerando que a obtenção de consentimento informado é um meio de 

garantir a voluntariedade dos participantes e a preservação do princípio da autonomia de 

todos os sujeitos da pesquisa, foi-lhes solicitada a assinatura de um termo de consentimento, 

após as devidas informações sobre todos os riscos e desconfortos, os benefícios e os 

procedimentos que seriam executados.

RESULTADOS

A Medicina Legal utiliza a cor da pele como critério de identificação. Em suas 

práticas, os legistas descrevem as características físicas do corpo morto despido à sua frente, 

como cor da íris, que confirmem a identidade social, ou seja, que liguem o corpo à pessoa. 

Desta descrição, objetivada pelo conhecimento técnico-científico atual, não faz parte, 

teoricamente, o polêmico conceito de raça, antes tão caro a esse campo. A identidade civil 

dos negros brasileiros é um fato social que se problematiza no interior do espaço destinado ao 

“esclarecimento” das mortes violentas.

Existe um confronto de racionalidades que se inicia no próprio interior da 

prática médica e que é dado pelo objetivo médico-legal no qual o papel do médico é de 
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perito, ou seja, não lhe cabe julgar, mas apenas fornecer provas qualificadas, ainda que essa 

qualificação seja, de fato, um julgamento técnico. Por outro lado, a racionalidade médica é 

pragmática e avessa à “burocracia”, como são denominadas as atividades não diretamente 

ligadas às finalidades do ato médico, como o diagnóstico e a intervenção. Diante disso, 

no cotidiano do legista, a divisão de tarefas busca “otimizar” a produção médico-legal, 

restringindo sua responsabilidade ao que se considera mais importante. 

Nesta seção, são apresentados os dados coletados relativos à rotina de trabalho 

dos sujeitos do estudo.

ROTINA DO TRABALHO

Em relação ao profissional responsável pelo preenchimento da Declaração de 

Óbito, foi observado que os médicos sempre preenchem o campo 49 (causa da morte). O 

restante dos campos, incluindo o campo 17 (raça/cor), é preenchido, na maioria das vezes, pelo 

coordenador do serviço, de nível médio, como pode ser constatado nas falas dos sujeitos:

“Tem casos que é o médico, mas tem casos, na maioria das vezes, sou eu quem 

preencho.” (Entrevistado 1/C).

“A DO, ela é preenchida uma parcela pelos médicos e uma parcela pela 

coordenadora, porque o médico tem que botar a causa morte, botar a assinatura 

dele, botar o carimbo e mais outros itens que eu não lembro no momento e ela tem 

que preencher a outra parte.” (Entrevistado 3/AN).

“Parte dela, a causa da morte, a identificação e a parte correspondente à 

identificação do médico, isso aí eu que preencho. Os dados de cartório: endereço, 

local da ocorrência, essas coisas, aí o pessoal dos peritos técnicos é que preenchem.” 

(Entrevistado 4/ML).

  

Observa-se uma divisão de trabalho, cabendo ao profissional médico as 

informações estritamente “médicas”, ou seja a causa do óbito, ainda que este vá ser 

responsabilizado por todo o corpo de informações presentes na DO, pois é é ele quem 

“assina” e “carimba” o documento. 

O coordenador do serviço explica como faz o preenchimento da declaração e 

relata que segue critérios próprios para o estabelecimento do quesito raça/cor, consultando 
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o médico legista, quando necessário. A preocupação do profissional não médico é conferir a 

veracidade das informações sobre a identificação que vem com a “guia” policial, que podem 

ser imprecisas e não “bater” com o Registro Geral (RG) do morto. Essas informações seriam da 

alçada administrativa:

“Eu preencho com base da documentação e com base também na guia que vem 

da delegacia. É... o médico preenche a causa morte e assina a declaração de óbito, 

até porque eu não sou legista, né? Não tenho curso de medicina legal e a parte, 

assim, administrativa, como nome, como idade, é... é estado civil... essas partes, 

assim, que a pessoa no administrativo pode preencher eu vou tá preenchendo [...] 

Eu preencho ele (campo raça/cor) referente ao cadáver. Geralmente eu não vou 

muito pela guia da polícia não. Eu, eu, eu vou muito mais olhar o corpo e entrar de 

comum acordo com o médico legista, que é quem tá fazendo a necrópsia. A gente 

discute. A gente, a maioria das vezes, bate com a guia da delegacia, a maioria das 

vezes não.” (Entrevistado 1/C).

A grande demanda do serviço foi atribuída, por um dos entrevistados, como 

responsável pelo não preenchimento de toda a declaração pelo médico. Nesses casos, parece 

existir uma delegação de trabalho. Não o trabalho da identificação da causa mortis, mas da 

identificação de atributos relacionados à identidade do morto e de preenchimento do instrumento 

pericial, que é o Laudo de Necrópsia: “Rapaz, o momento que ele não preenche deve ser o 

momento que tem muito corpo, ele se atrapalhar e esquece e tal.” (Entrevistado 3/AN).

Foi constatado que, quando há dificuldade de se estabelecer a causa da morte, 

são colhidas amostras do corpo para análise laboratorial e anatomopatológica e o campo 49 

da declaração de óbito é, então, preenchido e liberado como causa indeterminada. Quando 

os resultados desses exames retornam ao IML, o laudo de necrópsia é concluído e enviado à 

Delegacia ou Justiça.

Alguns entrevistados reclamaram do grande número de óbitos que chegam ao 

IML e não ocorreram devido a fatores externos. Eles atribuem o fato à carência do Serviço 

de Verificação de Óbitos no estado da Bahia e ao medo que os colegas médicos têm de 

preencher a declaração de óbito devido às suas implicações legais:

“Então a gente acaba sobrecarregando o Instituto, e aí a gente colhe muitas vezes, 

encaminha, o que a gente tem tentado ao máximo é direcionar nosso trabalho 
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aqui pras mortes violentas ou as mortes súbitas ou esse tipo de morte; essas mortes 

que tem um parecer natural são mortes que pertence à secretaria de saúde e, na 

verdade, você deveria ter nas cidades, na Bahia infelizmente não tem, o Serviço de 

Verificação de Óbito [...]” (Entrevistado 5/ML).

Então a primeira ordem de fatores que interfeririam no preenchimento da 

DO, segundo os entrevistados, seria devido às questões de “sobrecarga” de trabalho. Nas 

situações em que a demanda excederia a capacidade de trabalho se delegariam certas 

funções mais “burocráticas” aos profissionais de nível médio. Isto decorreria, muitas vezes, 

do encaminhamento indevido de corpos de morte não violenta para o IML, por médicos 

que têm medo ou não saberiam preencher corretamente a DO. Essas razões foram referidas 

espontaneamente. Entretanto, para saber do valor atribuído às informações sobre raça/cor na 

DO, questionou-se diretamente o entrevistado sobre a “importância” do campo 17.

Importância e negligência: relações ainda por esclarecer

Quando questionados a respeito da importância da Declaração de Óbito, todos 

os entrevistados a consideraram um instrumento epidemiológico importante para traçar 

o perfil de mortalidade da população brasileira e direcionar as políticas públicas de saúde 

conforme ilustram os seguintes extratos das falas: 

“Como isso aí é a fonte de dados que um dia o Ministério da Saúde, o governo 

quiser fazer né, como faz, as campanhas são baseadas justamente nisso [...]. No 

caso das mortes violentas, você consegue criar o perfil de quem morre de homicídio 

é mais homem, é mais mulher, é mais jovem, é mais velho, entendeu? Então, por 

causa disso, a importância é muito grande.” (Entrevistado 4/ML).

“Existe. Eu acho assim. A questão epidemiológica é muito importante né, você 

estabelecer que grupos de pessoas estão mais susceptíveis a determinados agravos. 

Acho que isso é muito importante.” (Entrevistado 9/ML).

Alguns entrevistados destacaram a negligência existente, principalmente por parte 

dos médicos que não atuam na área da medicina legal, em relação ao correto preenchimento da 

Declaração de Óbito, levando ao prejuízo das informações nela contidas. Atribuíram esse fato à 

falta de preparo desses médicos, que não seriam devidamente orientados: 
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“[...] não é um paciente acompanhado por ele, mas é um paciente que tem todos os 

prerrequisitos que falam a favor de uma morte natural e que ele ateste aquilo como 

uma morte natural e que no campo lá, na observação, ele diga, observe que foi uma 

morte sem assistência médica, sem sinais de violência e ele forneça aquele atestado. 

Então ele não precisa. Às vezes, o colega fica muito intimidado, com receio do 

atestado de óbito por conta disso; imagina que aquilo ali pode repercutir no futuro 

contra ele, né, um envenenamento oculto ou alguma coisa assim. A lei, ela é bem 

clara, ela lhe protege nesse sentido.” (Entrevistado 5/ML).

“O que na realidade acontece é uma negligência muito grande por parte dos médicos 

com relação ao preenchimento da declaração de óbito, independente se é com 

relação à cor da pele, raça. Normalmente, você vai ver, existe uma negligência por 

parte dos médicos com relação ao preenchimento da DO [...] eu acho que os médicos, 

a maioria das pessoas que conheço, cirurgiões, intensivistas, não se conformam com 

a perda, então, além de perder, você ainda tem o fardo de preencher o papel [...] 

Agora, eu também acho que existe uma má formação do médico em relação ao 

preenchimento da DO. Eu vim ter aula mesmo sobre o preenchimento mesmo da 

DO no curso de formação de legista.” (Entrevistado 8/ML).

Em relação à importância do quesito raça/cor, os profissionais não médicos o 

consideraram apenas como uma forma de identificar e caracterizar um indivíduo. A maioria 

dos médicos legistas, no entanto, o consideraram um item essencial para traçar o perfil 

epidemiológico da mortalidade geral da população: 

“Serve, porque, na questão de indigente, já tá identificando a cor da vítima, né, já 

tá identificando que cor é.” (Entrevistado 2/AN).

“[...] porque, é como eu lhe disse, no laudo de reconhecimento, o que vai definir é 

isso aí.” (Entrevistado 3/AN).

“[...] a cor na DO, acho que é algo importante, pelo menos, no momento atual, 

é uma coisa importante. A partir do momento que você estabelece, do ponto de 

vista epidemiológico, que determinadas pessoas no nosso país, principalmente, a 

gente vê que, infelizmente, existem algumas diferenças de exposição de risco para 
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determinados agravos, e acho que isso é uma fonte de dados que você pode ter; 

você traçar políticas públicas [...]” (Entrevistado 9/ML).

Ressalta-se que essa “importância” é percebida mais para os casos em que 

existam dúvidas ou desconhecimento sobre a identidade civil do morto, como nos casos 

de corpos em estado adiantado de decomposição ou muito mutilados. Neste caso, a cor 

serviria como elemento auxiliar na identificação, mas não está implícito aí uma preocupação 

quanto ao pertencimento do morto a algum grupo populacional específico, como no casos 

dos negros, com problemas próprios cujo fator “raça/cor” seja de importância para a saúde 

coletiva. Mesmo quando relaciona a raça/cor com a epidemiologia, esta afirmação aparece 

mais num plano acadêmico, não parecendo revestir-aw de importância prática. Apenas um 

médico considerou que a raça/cor não possuía nenhuma relação com a mortalidade por 

causas externas:

“Acho importante porque, justamente por esses dados epidemiológicos, isso tudo 

ajuda na saúde pública, de você identificar, no caso aqui da morte violenta. Assim, 

eu não sei se interfere muito, porque a morte violenta, ela vem de uma causa 

externa que pode não ter nada a ver com hábito de vida, com moradia, com o vício 

da pessoa, entendeu? Mas para aqueles casos de morte natural, eu acho que isso 

é muito importante, justamente porque você consegue identificar grupos de risco, 

fatores de risco através disso aí.” (Entrevistado 4/ML).

Esses resultados mostram a desimportância da determinação da raça/cor dos 

indivíduos necropsiados enquanto informação essencial para a saúde da população negra, 

que só pode identificar-se enquanto vítima dos atos violentos via a DO. Os determinantes do 

que talvez se possa configurar como negligência, seja por parte do médico, seja por parte dos 

serviços médico-legais, e até das políticas de informação que deixam brechas sobre de quem é a 

responsabilidade de preencher cada campo específico, para serem melhor conhecidos, necessitam 

de estudos em profundidade, para os quais esses aportes preliminares, assim como os originários 

do trabalho de pesquisa sobre morte por causas externas,15 devem servir de referência.

DISCUSSÃO

A declaração de óbito é um instrumento importante, necessário à elaboração de 

taxas ou coeficientes e índices relacionados a um evento vital, que tem como finalidade medir 
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o nível de saúde de uma população. Embora todos os entrevistados tenham concordado 

com isso, a maioria dos médicos legistas delega a outro profissional o preenchimento dos 

outros quesitos que não se referem à causa da morte, demonstrando que consideram o 

documento uma simples exigência legal, ignorando o fato de que podem estar interferindo 

na fidedignidade dos dados de mortalidade. Além disso, como já foi explicitado, o 

preenchimento do documento, em princípio, deve estar sob a responsabilidade do médico, 

conforme pareceres dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina.2 

A mortalidade por causas externas é um indicador importante para traçar o perfil 

epidemiológico de uma população, pois está diretamente ligada a fatores socioeconômicos 

e culturais. Uma vez que a maioria da população negra ocupa os últimos locais nas escalas de 

acesso à educação formal, saúde e riqueza, ela se torna mais vulnerável em relação às mortes 

violentas. A negação permanente ou a não percepção dessas características que foram percebidas 

na declaração de alguns dos entrevistados só contribuem para a perpetuação dessa condição.
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