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SERVIÇO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

PROCEDIMENTOS A REALIZAR PARA EXECUÇÃO DE AUTÓPSIA CLÍNICA NO HOSPITAL DE SANTA MARIA 

DE CADÁVER PROVENIENTE DO HOSPITAL PULIDO VALENTE 

 

O Serviço onde ocorre o óbito deverá: 

1. Requerer Autorização escrita do familiar para a realização da autópsia, no impresso 

habitual; 

2. Preencher a requisição de pedido de autópsia clínica, no impresso habitual; 

3. Contactar com o Serviço de Anatomia Patológica do HSM para confirmação de 

disponibilidade para realização de autópsia; 

4. Enviar para o Serviço de Anatomia Patológica do HSM os seguintes documentos, sem os 

quais não se poderá realizar a autópsia 

a. Pedido de autópsia clínica 

b. Processo clínico completo  

c. Autorização escrita do familiar 

5. Só então solicitar o transporte do cadáver à Casa Mortuária do HSM; 

6. Emitir Guia de transporte de cadáver do HPV para o HSM (através do SICO); 

7. Para que a autópsia seja realizada o cadáver deverá ser enviado para a casa mortuária 

do HSM de véspera ou até às 9.00h do dia em que se pretende a realização da autópsia; 

8. Informar os familiares que o corpo permanecerá na casa mortuária do HSM após 

realização da autópsia, de onde se desencadearão os trâmites legais para o serviço 

fúnebre. 

9. Após realização da autópsia será elaborado o diagnóstico macroscópico/anátomo-

patológico pelo patologista executante; 

10. Este relatório será imediatamente enviado por Fax para o Serviço solicitante do HPV a 

fim de ser emitida a Certidão de Óbito e, posteriormente, enviado em papel, 

conjuntamente com o Processo Clínico, para o mesmo. 

 

A Diretora do Serviço de Anatomia Patológica do CHULN 

 

Dra. Cristina Ferreira 


