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NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVISA(COVISA/CEREST)/DIMACH 

 Nº 01 DE 20 DE ABRIL DE 2020 
 

Recomendações quanto ao manejo de corpos no contexto da COVID-19, para  

óbitos em domicílio, instituições de moradia, unidades hospitalares, espaços 

públicos e funerárias. 

 

Considerando o cenário de pandemia pelo vírus SARS-COV-2; E diante da declaração de 

transmissão comunitária do vírus em todo o território nacional, do número crescente de 

casos confirmados da doença e da ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados no 

município de Camaçari, a presente nota técnica tem o objetivo de fornecer orientações 

acerca do manejo adequado dos corpos, bem como demais procedimentos relacionados 

ao óbito suspeito ou confirmado de COVID-19. 

 

1. Considerações iniciais 

 

 A transmissão da COVID-19 se dá pelo contato pessoa-a-pessoa e por meio de 

objetos ou substâncias capazes de reter ou transportar o vírus. Salienta-se que o 

vírus SARS-COV-2 pode permanecer em superfícies ambientais por 24 horas ou 

mais; 

 

 A transmissão de doenças infecciosas também pode ocorrer por meio do manejo 

de cadáver, sobretudo em unidades de saúde. Isso é agravado por uma situação de 

ausência ou uso inadequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

Nesse contexto, os profissionais envolvidos com os cuidados com o cadáver ficam 

expostos ao risco de infecção; 

 

 Os velórios de falecidos confirmados ou suspeitos da COVID-19 NÃO são 

recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse 

caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e 

amigos. Essa recomendação deverá ser observada durante os períodos com 

indicação de isolamento social e quarentena;   

 

 A autópsia NÃO é recomendada em caso de confirmação ante-mortem da COVID-

19. As autopsias em cadáveres de pessoas que morreram com doenças infecciosas  
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causadas por patógenos das categorias de risco biológico 2 ou 3 expõem a equipe a 

riscos adicionais que deverão ser evitados; 

 

 Devido ao risco aumentado de complicações de piores prognósticos da COVID-19, 

recomenda-se que profissionais com idade igual ou acima de 60 anos, gestantes, 

lactantes, portadores de doenças crônicas, cardiopulmonares, oncológicas ou 

imunodeprimidos não sejam expostos às atividades relacionadas ao manejo de 

cadáveres de casos confirmados/ suspeitos pela COVID-19; 

 

  Considerando a possibilidade de monitoramento, recomenda-se que sejam 

registrados nomes, datas e atividades de todos os trabalhadores que participaram 

dos cuidados post-mortem, incluindo a limpeza do quarto/enfermaria;   

 

 É necessário fornecer explicações adequadas aos familiares/responsáveis sobre os 

cuidados com o cadáveres do ente falecido; 

 

 É fundamental que os profissionais sejam protegidos da exposição a sangue e 

fluidos corporais infectados, objetos ou outras superfícies ambientais contaminadas, 

com a utilização de (EPI’s) indicados; 

 

 Recomenda-se que no período da pandemia os cadáveres suspeitos ou 

confirmados de COVID-19 sejam sepultados com a maior brevidade possível, a 

fim de evitar manuseio prolongado do corpo e aglomerações em torno do mesmo. 

Para tanto, o Decreto Nº 7334/2020 de 13 de abril de 2020, publicado em Diário 

Oficial na edição n.º 1.394 de 14 de Abril de 2020, dispõe sobre a prorrogação de 

medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19, no 

âmbito do Município de Camaçari/BA, determina em seu artigo 8º, § 3º "Em razão 

do risco de transmissão, fica proibida a realização de velório para pacientes  

confirmados/suspeitos da COVID-19, conforme manual de orientação do 

Ministério da Saúde (https://www. 

saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejocorpos-coronavirus-versao1- 
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25mar20-rev5.pdf), o qual deve ser observado pelos serviços funerários municipais 

em seus protocolos.   

 

2. Ocorrência de óbitos em domicílio e instituições de moradia 

  

 Os familiares, responsáveis ou a gestão das instituições de longa permanência 

que reportarem o óbito NÃO deverão manipular os cadáveres e devem evitar o 

contato direto;  

 

 Se a pessoa confirmada ou suspeita de infecção por coronavírus falecer em 

casa é necessário comunicar a morte imediatamente ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). O profissional médico fará 

constatação do óbito e emissão da Declaração de Óbito – DO;  

 

 Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de 

COVID-19, o médico atestante deve, se possível, notificar à equipe de vigilância 

em saúde (por contato telefônico, preferencialmente), que poderá proceder a 

investigação do caso e realizar a coleta de secreção naso-orofaringe para a 

definição da causa do óbito (na situação de caso suspeito);  

 

 A retirada do corpo do domicílio deverá ser feita por agente funerário, após 

acondicionamento do mesmo em lençóis e em saco impermeável (esse saco 

deve impedir o vazamento de fluidos corpóreos) e observando as medidas de 

precaução individual, conforme descrito no Item 3 desta Norma; 

 

 O preparo do corpo de óbitos confirmados ou suspeitos de Covid-19 ocorrido no 

domicílio, ou instituições de moradia, poderá ser realizado nas casas funerárias, de 

acordo com a Nota Técnica/SESAB COE SAÚDE Nº 09 de 27 de março de 2020, 

considerando a inexistência de necrotério municipal; 

 

 As pessoas que moram com o falecido deverão receber orientações de 

desinfecção dos ambientes e objetos, com água sanitária a 0,5% ou 1% (uso 

de solução clorada 0,5% a 1%) ou álcool a 70%;  
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 NÃO deverão ser realizados velórios em domicílios. Esta medida é para evitar 

aglomeração de pessoas e diminuir o risco de contaminação pelo Coronavírus; 

 

  O acompanhamento dos funerais deve ficar restrito aos familiares;  

 

 Caso a recepção da urna mortuária ocorra fora do horário de atendimento 

cemiterial, o serviço funerário contratado poderá armazenar a urna, 

excepcionalmente, no cemitério em área designada para esse fim, em área 

restrita e com a devida segurança, até a abertura das atividades do cemitério, 

devendo a inumação ou cremação ocorrer no prazo máximo de 24 (VINTE E 

QUATRO) horas após o óbito. 

 

3. Ocorrência de óbitos em unidades hospitalares 

 

 Durante os cuidados com cadáver de casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19, devem estar presentes no quarto ou qualquer outra área, apenas os 

profissionais estritamente necessários. Os EPIs recomendados para toda a equipe 

que maneja os cadáver  nessa etapa são:  

 

I. Gorro;  

II. Óculos de proteção ou protetor facial;  

III. Avental impermeável de manga comprida;  

IV. Máscara cirúrgica (Se for necessário realizar procedimentos que 

gerem aerossol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, 

será necessário usar a N95, PFF2 ou equivalente); 

V. Luvas (Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o 

procedimento);  

VI. Botas impermeáveis. 

 Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido à 

possibilidade de contato com os fluidos corporais. O descarte de todo o material e 

rouparia deve ser feito imediatamente e em local adequado;  
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 Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter 

com cobertura impermeável;  

 

 Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;  

 

 Tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais;  

 

 Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável. Sugere-se que 

não haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, mantendo uma 

distância de dois metros entre eles;  

 

 Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá fazer 

uso de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção;  

 

 Sugere-se, ainda, que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento do 

corpo possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição;  

 

 Durante a embalagem no local de ocorrência do óbito, manipular o corpo o mínimo 

possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos 

corpóreos;  

 

 Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número do 

Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, 

utilizando esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;  

 

 Caso o obituado não tenha documentação, descrever no prontuário dados acerca de 

todos os sinais externos e marcas de nascença/tatuagens, órteses, próteses que 

possam identificar o corpo;  

 

 NÃO é recomendada a realização de tanatopraxia (formolização e 

embalsamamento);  
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 Acondicionar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja 

vazamento de fluidos corpóreos);  

 

 Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas:  

   1ª: enrolar o corpo com lençóis;  

   2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que 

haja vazamento de fluidos corpóreos);  

   3ª: colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 

70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, 

compatível com o material do saco. 

 

 Colocar etiqueta com identificação do falecido e informação relativa ao risco 

biológico de contaminação pelo Coronavírus;  

 

 Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Antes e 

após o uso desinfetá-la com álcool a 70%, ou solução clorada 0,5% a 1% ou outro 

saneante regularizado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);  

 

 No necrotério, alocar o cadáver em compartimento refrigerado e sinalizado como 

COVID-19, agente biológico classe de risco 3; 

 

 Os funcionários que irão transportar o corpo do saco de transporte para o caixão 

devem usar luvas, avental impermeável e máscara cirúrgica. Remoção adequada 

do EPI após transportar o cadáver e higienização das mãos com água e sabão 

líquido, imediatamente após remover o EPI;  

 

 O cadáver deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega aos 

familiares/ responsáveis; Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução 

clorada 0,5%; 

 

 Depois de lacrada, a urna NÃO deverá ser aberta;  
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 No caso do cadáver ser portador de equipamentos de saúde que impeçam a 

cremação sem manipulação do cadáver para remoção do equipamento implantado, 

a exemplo do marcapasso, o cadáver deverá ser obrigatoriamente sepultado 

devido a não indicação de necropsia do corpo de vítimas/suspeitos da COVID-19. 

 

 O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima 

de COVID-19;  

 

 Após a manipulação do cadáver, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se 

descartável) recipientes exclusivos para resíduos infectantes, nos termos da 

legislação sanitária; 

 

  Higienizar as mãos antes e após o preparo do cadáver, com água e sabão;  

 

4. Ocorrência de óbitos em espaço público 

 

 As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém 

realize manipulação/contato com o cadáver;  

 O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência dos óbitos em 

domicílio; 

 IMPORTANTE: a elucidação dos casos de morte decorrentes de causas externas é de 

competência dos Institutos Médicos Legais (IML). 

 

5. Orientações às funerárias 

 

 A equipe da funerária, os responsáveis pelo funeral e os familiares devem ser 

informados sobre o risco de contaminação pelo Coronavírus, que ocorre devido ao 

risco contínuo de transmissão infecciosa por contato;  

 

 Os óbitos ocorridos em unidades de saúde não serão preparados pelos agentes 

funerários, pois nos casos de Covid-19, é uma atribuição das equipes de saúde; 
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 Os óbitos ocorridos no domicílio ou Instituição de moradia, poderão ser preparados 

pelos agentes funerários, de acordo com as orientações do Item 3 desta Norma 

Técnica; 

 

 Para os óbitos ocorridos em serviços de saúde, a funerária deverá receber o corpo 

acondicionado em saco impermeável, desinfetado externamente (com álcool a 70º, 

ou solução clorada [0.5% a 1%]), à prova de vazamento, selado, e identificado com 

informação relativa ao risco de contaminação pelo Coronavírus; 

 

 Para o manejo dos corpos, os agentes funerários devem usar gorro e proteção facial/ 

óculos; máscara cirúrgica; avental impermeável, comprido e de mangas compridas; luvas 

longas de nitrila e botas impermeáveis de cano longo; 

 

 Os funcionários que vão transportar o corpo do saco de transporte para o caixão devem 

usar luvas, avental impermeável e máscara cirúrgica. A remoção adequada do EPI após 

transportar o corpo, bem como a higienização das mãos com água e sabão líquido, deverá 

ser efetuada imediatamente após a remoção do EPI; 

 

 A maca/caixão deve ser de uso exclusivo para o transporte de cadáveres, de fácil limpeza e 

desinfecção. A desinfecção da maca/caixão deve ser realizada com álcool a 70º ou solução 

clorada 0.5% a 1%, antes e após a colocação do corpo; 

 

 Todos os profissionais que atuam na guarda e colocação do corpo no caixão devem adotar 

as medidas de precaução para evitar contaminação, devido ao risco contínuo de 

transmissão viral por contato; 

 

 O caixão deverá permanecer lacrado durante o funeral, para evitar contato físico 

com o corpo; 

 

 O veículo de transporte, deve ser submetido à limpeza e desinfecção antes e após 

cada uso, segundo os procedimentos de rotina;  

 

 Não é recomendada a preparação higiênica do cadáver, para evitar a 

manipulação excessiva do corpo, mas caso haja necessidade de preparação do corpo 
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 (limpar, vestir, arrumar os cabelos, etc), os profissionais deverão utilizar EPI apropriados, 

como luvas, avental ou capote, máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial 

(face shield).  

 

 Além disso, deve-se seguir as seguintes orientações:  

a. A movimentação e manipulação do corpo deve ser a menor possível.  

b. Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por autópsia.  

c. Caso a família deseje ver o corpo, deverão receber instruções claras para nunca 

tocá-lo e nem tocar o ambiente em volta do corpo, além disso, deverão higienizar as 

mãos antes de entrar e depois de sair do local, sendo recomendado ainda, sempre 

manter a distância mínima de 1 metro do corpo.  

 

● Orienta-se que NÃO seja aplicada tanatopraxia (formolização e embalsamamento), 

para evitar a manipulação excessiva do corpo; 

 

● Os cadáveres poderão ser cremados ou enterrados, de acordo com as preferências 

e costumes da família; 

 

 IMPORTANTE: Nos procedimentos de limpeza recomenda-se NÃO utilizar ar 

comprimido ou água sob pressão, ou qualquer outro método que possa gerar 

respingos ou aerossóis; 

 

 Registrar os nomes, data, e atividade de todos os trabalhadores que participaram 

dos cuidados post mortem, para acompanhamento futuro, se necessário; 

 

 Luvas, máscara, avental (se descartáveis) devem ser descartados em recipientes 

exclusivos para resíduos infectantes, nos termos da legislação sanitária; 

 

 Os encarregados de colocar o corpo na sepultura, em pira funerária, etc. devem 

luva impermeável, bota impermeável, máscara de proteção facial e  óculos de 

proteção; Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, após retirada das luvas; 

Remover e descartar adequadamente os EPIs descartáveis e higienizar os demais 

com solução clorada [0.5% a 1%]; 
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Atenção: Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades 

(como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes) ou imunosuprimidas sejam 

expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver. 

 

6. Recomendações gerais relacionadas ao Funeral e aos Familiares 

  

 Devido ao atual contexto epidemiológico, caso haja funeral, deverão ocorrer com o 

menor número possível de pessoas, preferencialmente, apenas os familiares mais 

próximos, para diminuir a probabilidade de contágio do vírus SARS-CoV-2 entre as 

pessoas que participarão. Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 

pessoas, não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de 

aglomerações; 

 

 Os participantes devem respeitar o distanciamento físico (maior que 1 metro), além 

de adotarem a higiene respiratória/etiqueta da tosse (cobrir nariz e boca ao tossir e 

espirrar com a parte interna do braço ou usar lenços de papel descartáveis e 

sempre realizar a higiene das mãos) durante a cerimônia. 

 

 Recomendam-se ainda, que:  

- Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os 

participantes do funeral;  

- Orienta-se que pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, com 

doenças crônicas, imunodeprimidos ou gestantes) e pessoas que apresentam 

sintomas de infecção respiratória, não participem dos funerais;  

- Manter o caixão fechado durante todo o funeral, para evitar contato físico com o 

corpo;  

- Devem estar disponíveis condições para a higienie das mãos de todos que 

participam do funeral (água e sabonete líquido e álcool em gel a 70%);  

 

 Os familiares que acompanharão o sepultamento precisam fazer uso de máscara 

(que pode ser artesanal), considerando decreto municipal nº 7337/2020 que determina 

o uso de máscaras de proteção facial; 
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 Se for imprescindível que pessoas sintomáticas respiratórias compareçam ao funeral, 

devem usar máscara cirúrgica e permanecer no local pelo menor tempo possível; 

 

 Caso a recepção da urna mortuária ocorra fora do horário de atendimento 

cemiterial, o serviço funerário contratado poderá armazenar a urna, 

excepcionalmente, no cemitério em área designada para esse fim, em área restrita 

e com a devida segurança, até a abertura das atividades do cemitério, devendo a 

inumação ou cremação ocorrer no prazo máximo de 24 (VINTE E QUATRO) horas 

após o óbito. 

 

 Não deverão ser disponibilizados alimentos durante o velório. Para bebidas, deve-

se utilizar copos descartáveis;  

 

________________________________________________________________________ 

Recomendações diante do cenário, publicações e estudos científicos disponíveis 

até a presente data e, sujeitas a revisão mediante novas constatações, durante a 

vigência da PANDEMIA. 
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