
 

 

MANEJO DE CORPOS EM CASO DE ÓBITO SUSPEITO OU CONFIRMADOS DE 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

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

corpos, sobretudo em serviços de saúde. Isso é agravado por uma situação de ausência ou 

uso inadequado dos equipamentos de proteção individual (EPI). Nesse contexto, os 

profissionais envolvidos com os cuidados com o corpo ficam expostos ao risco de infecção. 

Os profissionais com idade igual ou acima de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores 

de doenças oncológicas ou imunodeprimidos não devem participar de atividades relacionadas 

ao manejo de corpos de casos confirmados/suspeitos de COVID-19. 

Considerando a possibilidade de monitoramento, a Liderança deverá comunicar ao 

SCIH, através de Comunicação Interna (Tasy), os nomes, datas e atividades de todos os 

trabalhadores que participaram dos cuidados post-mortem (higienizadora e profissional que fez 

o transporte do corpo, por exemplo). 

É necessário fornecer explicações adequadas aos familiares/responsáveis sobre os 

cuidados com o corpo do ente falecido. 

 

 

 

 

 

MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19: 

Como o SARS-COV2 é transmitido por contato, é fundamental que os profissionais 

sejam protegidos da exposição a sangue e fluidos corporais infectados, objetos e outras 

superfícies ambientais contaminadas. 

Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 

devem estar presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais estritamente 

necessários (todos com equipamentos de proteção individual). 

➢ Comunicar a família/responsável para que se dirijam até o hospital (no máximo 2 

pessoas). Observação: NÃO informar que se trata de óbito; 

➢ Solicitar auxílio da equipe de Psicologia Clínica nos ramais 8018 (fixo) ou 7029 

(móvel). 

Durante a semana das 8h às 18h. 

Finais de semana: 24 horas. Nos finais de semana e feriados, a psicologia trabalhará 

em rotina de sobreaviso, e qualquer óbito suspeito ou confirmado, deverá ser 

comunicado no ramal 7029. 
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Elaborado pela equipe do Escritório de Gestão e SCIH 

A comunicação do óbito será realizada aos familiares ou responsáveis por uma 
equipe formada por: médico, psicologia e serviço social, incluindo a 

comunicação sobre os procedimentos referentes à despedida do ente falecido. 



 

 

➢ Comunicar equipe responsável pelo transporte (durante o dia: Recepção Central; à 

noite: monitor). Um técnico de enfermagem do setor acompanhará o profissional do 

transporte até o Morgue, ambos devidamente paramentados; 

➢ Os equipamentos de proteção individual recomendados para toda a equipe que maneja 

os corpos nessa etapa são: 

• Touca; 

• Óculos de proteção ou protetor facial; 

• Avental impermeável de manga comprida; 

• Máscara cirúrgica. Caso for necessário realizar procedimentos que geram 

aerossol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou 

equivalente; 

• Luvas – Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento. 

➢ O preparo do corpo deve acontecer no local onde ocorreu o óbito; 

➢ Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido a possibilidade de 

contato com os fluidos corporais. O descarte de todo o material (resíduo infectante) e 

rouparia (hamper identificado como COVID-19) deve ser feito imediatamente; 

➢ 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;  

➢ Colocar fralda e tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais; 

➢ Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, manipular o 

corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento 

de fluidos corpóreos;  

➢ 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; 

➢ É essencial descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e 

marcas de nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo;  

➢ A embalagem do corpo deve seguir duas camadas: 

1ª: enrolar o corpo com lençóis; 

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

vazamento de fluidos corpóreos) e desinfetar com Peroxy (saneante). Colocar etiqueta 

com identificação do falecido. 

➢ Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico: 

COVID-19, agente biológico classe de risco 3; 



 

 

➢ Preencher o documento de encaminhamento do óbito (código OBITO 03) e encaminhar 

à Recepção Central, dentro de um saco plástico, para o preenchimento da Declaração 

de Óbito (DO); 

➢ O reconhecimento do corpo pelo familiar/responsável ocorrerá no morgue. O 

funcionário da Recepção Central/monitor acompanhará o familiar até a área 

externa do Morgue e preencherá a Autorização para Retirada do Corpo Suspeito 

ou Confirmado COVID-19 (OBITO 07). O técnico de enfermagem abrirá a embalagem 

e o familiar fazer o reconhecimento. Após o reconhecimento, a embalagem deve ser 

fechada imediatamente pelo técnico de enfermagem. Caso o familiar não esteja 

presente na chegada do corpo ao morgue, será designado um técnico de enfermagem 

para a abertura da embalagem;  

➢ O funcionário da Recepção Central/monitor, preencherá o documento Ofício 

Óbito 16.2020 da Secretaria Municipal de Saúde, que está no final deste 

protocolo; 

➢ O serviço funerário deve ser informado de que o óbito se trata de suspeita ou vítima de 

COVID-19, agente biológico classe de risco 3. A comunicação será realizada pela 

Recepção Central/monitor; 

➢ A maca de transporte do corpo deve ser desinfetada com Peroxy (saneante) após a 

utilização, sendo responsabilidade da higienizadora que fará a limpeza do morgue; 

➢ Para a higienização do elevador por onde o corpo foi transportado, a funcionária 

deverá utilizar máscara N95, óculos de proteção e luva de limpeza. 

 

EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 

A declaração de óbito (DO) deve ser emitida pelo médico assistente, em caso de morte 

ocorrida em hospitais. 

A terminologia oficial COVID-19 deve ser usada para toda a certificação de morte pela 

doença pelo coronavírus 2019. Como existem muitos tipos de coronavírus, recomenda-se não 

usar o termo “coronavírus” no lugar da COVID-19. Isso ajuda a reduzir a incerteza quanto à 

classificação e codificação, bem como a monitorar corretamente essas mortes. 

A COVID-19 deve ser registrada no atestado médico de causa de morte para todos os 

óbitos que a doença causou, ou se assume ter causado ou contribuído para a morte. 

O registro da COVID-19 deve ser feito na parte I da DO, com respeito à ordenação da 

cadeia de causas, iniciando-se pela causa básica na última linha do atestado. As causas 

sequenciais, decorrentes da causa básica, devem ser registradas nas linhas acima daquela 

onde for registrada a COVID-19. 

Na parte II, deve ser registrada as comorbidades que contribuíram para a morte. Em 

algumas situações, de acordo com o julgamento CRITERIOSO médico, a COVID-19 pode não 

fazer parte da cadeia inicial do óbito (parte I), podendo ser descrita na parte II (exemplo C). 



 

 

Os tempos transcorridos entre o diagnóstico informado na parte I e a morte devem ser 

registrados à direita da respectiva causa. 

Ao preencher a DO, não informar o código das doenças (CID-10), pois esse campo é 

reservado aos codificadores das Secretarias Municipais ou Estaduais de Saúde. 

O campo 39, referente a “necropsia”, só deverá ser preenchido se houver a execução do 

procedimento. A autopsia verbal não deve ser considerada como realização de necropsia. 

Se, no momento do preenchimento da DO, a causa da morte ainda não estiver 

confirmada para COVID-19, mas houver suspeição, o médico deverá registrar o termo 

“suspeita de COVID-19” na parte I. A recomendação para preenchimento “suspeita de COVID-

19” é internacional e tem por objetivo captar todos os óbitos possíveis pela doença. A 

confirmação ou descarte da COVID-19 ficará sob a responsabilidade das Secretarias 

Municipais e/ou Estaduais de Saúde. 

Ao manusear a DO, considerar as medidas de biossegurança constantes da Nota 

Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. 

Exemplos para preenchimento do bloco V: 

EXEMPLO A 

Caso confirmado de COVID-19 O preenchimento da DO cujo resultado do exame 

laboratorial para COVID-19 tenha sido CONFIRMADO, seguirá a sequência de eventos que 

levaram ao óbito, declarando a COVID-19 na última linha preenchida da parte I. Na parte II 

deverão ser registradas as comorbidades, se existirem.  

Caso clínico: Masculino, 45 anos, com hipertensão arterial e obesidade mórbida há 15 

anos, que evoluiu para óbito. Foi admitido no hospital com quadro de infecção respiratória 

aguda (três dias antes do óbito). No dia seguinte, progrediu para pneumonia (dois dias antes 

do óbito). O quadro agravou, apresentando insuficiência respiratória aguda (horas antes do 

óbito). Foi realizado teste laboratorial para COVID-19 com resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Campo V da declaração de óbito preenchido para caso confirmado de COVID-19. 

EXEMPLO B  

Caso suspeito de COVID-19 O preenchimento da DO de caso SUSPEITO, em 

investigação para COVID-19, deverá conter a sequência de eventos que levaram ao óbito, 



 

 

declarando o termo “suspeito de COVID-19” na última linha preenchida da parte I. Na parte II, 

deverão ser registradas as comorbidades, se existirem.  

Caso clínico: A.M.C, 49 anos, relatou quadro febril diário há 15 dias, com controle da 

febre em domicílio. Foi admitida no hospital com quadro de insuficiência respiratória aguda (9 

dias antes do óbito) que se agravou, evoluindo para síndrome respiratória aguda grave dois 

dias após a admissão. Os familiares relataram que a falecida era portadora de diabetes tipo 2 

há 15 anos e que esteve em contato com um paciente com COVID-19. Houve coleta de 

material para exame laboratorial para COVID-19, porém não teve acesso ao resultado até a 

emissão da DO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Campo V da declaração de óbito preenchido para caso suspeito de COVID-19. 

EXEMPLO C  

Homem, 75 anos, cumprindo quarentena domiciliar após diagnóstico confirmado para 

COVID-19 e com sintomas típicos da doença, sofreu queda por escorregão dentro do banheiro. 

Foi recolhido pelo serviço de resgate e encaminhado ao hospital, onde fez cirurgia em virtude 

de traumatismo cranioencefálico. Morreu após dois dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Campo V da declaração de óbito preenchido e codificado para causa externa. 

 

A entrega da via amarela/branca da Declaração de Óbito aos familiares/responsáveis e 

os demais procedimentos administrativos será realizada pela equipe que comunicará o óbito, 

com as seguintes orientações: 



 

 

➢ Entrega dos documentos apenas a um familiar ou responsável, de forma rápida e sem 

contato físico; 

➢ Uso de sala arejada (Sala de Acolhimento, localizada no 1º andar, ao lado do SAC); 

➢ Disponibilização de álcool em gel a 70%; 

➢ O profissional que manuseará prontuários deverá usar máscara e luvas. 

 

INSTRUÇÕES AOS FAMILIARES E AMIGOS: 

➢ Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da COVID-19 NÃO são 

recomendados durante os períodos de isolamento social e quarentena; 

➢ A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como 

outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória; 

➢ Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados. 
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Anexo 1 – Documento Ofício Óbito 16.2020 – Secretaria Municipal Saúde 

 

 

 


