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ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS PÓS-ÓBITO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU 
CONFIRMAÇÃO DE SARS-CoV-2, ver 3.3 

 

Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções baseadas na 

transmissão devem continuar sendo aplicados no manuseio do corpo. Isso ocorre devido ao risco 

contínuo de transmissão infecciosa por contato, embora o risco seja geralmente menor do que 

para pacientes ainda vivos. 

 

1. Orientações pós-óbito de pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) 

a) Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os 

profissionais estritamente necessários (todos com EPI). 

b) Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: gorro, óculos de 

proteção ou protetor facial, máscara N95, calçados fechados, avental de manga longa e 

luvas. 

c) Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial com 

a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo 

endotraqueal. 

d) Descartar imediatamente os resíduos perfuro cortantes em recipientes rígidos, à prova de 

perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante. 

e) Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção 

de cateter com gaze e micropore. 

 

2. Orientações para preparação do corpo 

a) Seguir o protocolo de preparo de corpo, após embalar o paciente no lençol, seguido pelo 

invólucro plástico de polietileno e na sequência colocar no interior do saco plástico com 

zíper, na orientação de fechamento dos pés para cabeça. 

b) Desinfetar a superfície externa do saco (álcool a 70º ou solução clorada a 0,5 a 1%).  

c) Identificar adequadamente o corpo conforme protocolo institucional (Anexo 1) fixando o 

a identificação sobre a parte superior do zíper com esparadrapo na extremidade superior 

e inferior (Figura 1). Escrever o nome no saco e registro na parte externa do saco com 

zíper com caneta de tinta permanente no canto superior direito do saco plástico (Figura 

1). 

d) Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de acondicionamento do cadáver. 

e) A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil 

limpeza e desinfeção. 
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f) Após remover os EPI, sempre proceder à higienização das mãos. 

 

3. Encaminhamento ao Morgue 

a) Após a preparação do corpo, o mesmo deve ser encaminhado para o Morgue Principal, 

Morgue da UETDI ou para Patologia. 

b) O transporte do corpo do local de óbito será realizado pela equipe de enfermagem. 

c) Preferencialmente os corpos identificados com COVID-19 devem estar próximos, 

facilitando sua identificação dentro do setor e redução do manuseio dos corpos. 

 

4. Entrega do corpo 

a) O processo de entrega do corpo é realizado pelo Setor de Controle de Leitos (SCL), sendo 

utilizado o formulário “Controle de entrega de corpo” (Anexo 2) para documentação desse 

processo. No contato entre o SCL e o serviço funerário deve ser informado que o óbito 

está associado ou é ao suspeito de COVID-19 e que para liberação do corpo o serviço 

funerário deve estar com todos EPIs necessários para o transporte de acordo com a norma 

vigente. 

b) A portaria deve verificar se o serviço funerário apresenta a “Autorização de retirada da 

Declaração de Óbito e o corpo” e os EPIs necessários para o transporte (gorro, óculos de 

proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental de manga longa e luvas). Caso não 

apresente o documento acima ou os EPIs necessários para transporte não será permitido 

a entrada na instituição. 

c) No momento da entrega do corpo o SCL irá verificar se os procedimentos do serviço 

funerário estão de acordo com as normas vigentes. Devendo ser entregue para a 

instituição a “Autorização de retirada da Declaração de Óbito e o corpo”. Havendo um 

desacordo, o corpo não será liberado. 

d) A colocação do corpo na urna funerária é de responsabilidade do serviço funerário. 

e) Para o transporte do corpo é utilizado veículo de transporte, este também deve ser 

submetido à limpeza e desinfecção, segundo os procedimentos de rotina. 

f) Reforçamos que o serviço funerário deverá seguir as regras da legislação vigente e que 

todos os profissionais que atuam no transporte, guarda do corpo e colocação do corpo no 

caixão também devem adotar as medidas de precaução como: gorro, óculos de proteção 

ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental de manga longa e luvas. 
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Fonte: o documento foi produzido pelo Departamento de Atenção à Saúde em conjunto com a Comissão 

de Infecções Hospitalares do HC-FMRP-USP, sendo utilizadas e adaptadas as seguintes referências: 

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 

Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas 

durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus 

(SARS-COV2). Publicado em 08/05/2020, disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-

2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. Coordenação-Geral de 

Informação e Análises Epidemiológicas. Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus 

COVID-19. Publicado em 25/03/2020, disponível em:  

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirusversao1-

25mar20-rev5.pdf World Health Organization. WHO. Infection Prevention and Control for the 

safe management of a dead body in the context of COVID-19. 24 de março de 2020. Disponível 

em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID- 

19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf. 

3. Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Interim Guidance for Collection and 

Submission of Postmortem Specimens from Deceased Persons Under Investigation 

(PUI) for COVID-19, February 2020. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortemspecimens.html 

4. World Health Organization. WHO. Infection Prevention and Control for the safe 

management of a dead body in the context of COVID-19. 24 de março de 2020. 

Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID- 

19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf  

5. Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Comunicado DVST-CVS 09/2020. Dispõe 

sobre Orientações aos serviços funerários no manejo do corpo durante a pandemia de covid-19. 

6. Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo. Resolução SS Nº 32 - 20 de Março de 2020. 

Resolução SS Nº 32 - 20 de Março de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento 

dos casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19 no Estado de São Paulo. Disponível em: 

https://ses.sp.bvs.br/leisref/resource/?id=leisref.act.4964 
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FIGURA 1. Ilustração com orientações sobre a colocação da identificação do paciente. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 


