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158. DECLARAÇÃO DE ÓBITO: O CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DE
MEDICINA
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Acadêmicos do Curso de Medicina da FAMERP; 2Acadêmicos do Curso de Enfermagem
da FAMERP; 3Engenheira de Alimentos – GVE29 – São José do Rio Preto – Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo; 4Coordenadora de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
– Vigilância Epidemiológica – Diretoria de Vigilância em Saúde – Secretaria Municipal de
Saúde – SMS/DIVISA/VE/DANT; 5Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da
FAMERP
Financiamento: PET-Saúde
Segundo o Banco de Dados do Acidentes de Trânsito do município de São José do Rio
Preto, no ano de 2009, ocorreram 4.899 acidentes com 6.143 vítimas. O número alarmante
de acidentes de trânsito credita-se a inúmeros fatores. Dentre eles está a não adoção de
políticas públicas e a discreta política para elaborar e implementar mecanismos eficazes no
combate à violência no trânsito. A Declaração de Óbito (DO) possui a função de
representar o documento padrão para a coleta de informações a respeito da mortalidade, as
quais servem para alimentar as estatísticas vitais e epidemiológicas do Brasil. Estudos
mostram a existência de má qualidade nos registros contidos nas DOs, possivelmente
relacionado a não valorização do seu preenchimento o que pode estar vinculado a pouca
ênfase dada ao tema nos currículos médicos. Sabendo-se que estas declarações de Óbito
usualmente são preenchidas por médicos especializados em Medicina Legal, e que esta
disciplina faz parte da grade curricular do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) no quarto ano de graduação. É de
grande interesse verificar a ação da disciplina citada com objetivo de detectar o grau de
conhecimento dos discentes no preenchimento das Declarações de Óbitos. O estudo será
realizado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP nos meses de
Agosto e Setembro de 2011, e tem como objetivo verificar o conhecimento do estudante de
medicina sobre o preenchimento da declaração de óbito. Serão convidados a participar da
pesquisa os alunos do curso de graduação em medicina que estiverem cursando o 4º e 5º
ano da FAMERP. A abordagem será quantitativa e descritiva por meio de um instrumento
de coleta de dados elaborado contendo duas partes: a 1ª com questões relativas à
identificação e a 2ª com questões sobre conhecimento relativo ao preenchimento da DO.
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