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INTRODUÇÃO 

Desde que o Brasil registrou a primeira ocorrência de óbito por Covid-19, em 20 de 

março deste ano, o número de casos de óbitos confirmados por essa patologia tem 

apresentado tendência crescente, tendo em vista o cenário pandêmico da doença. No 

estado da Bahia, dados do dia 10 de junho de 2020, indicam a ocorrência de 975 óbitos 

confirmados, sendo 674 residentes em Salvador, com uma taxa de letalidade de 

aproximadamente 3,0% (BAHIA, 2020).  

Sabe-se que transmissão do vírus SARS CoV-2 se dá pelo contato pessoa a pessoa e 

por meio de fômites. Esse vírus tem alto poder de infecção e permanece viável em 

superfícies ambientais por até mais de 24 horas. A transmissão pode ocorrer também por 

meio do manejo de corpos, sendo recomendada a adoção de medidas de biossegurança, 

conforme orientações nesta Nota Técnica e documentos do Ministério da Saúde e da 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), para toda ocorrência de óbito suspeito 

ou confirmado de COVID-19. 

Esta Nota Técnica tem como objetivo orientar os profissionais da saúde e os 

trabalhadores dos diversos serviços envolvidos no processo de manejo de corpos de 

pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 e suas respectivas famílias, quanto aos 

processos e fluxos de preparo do corpo até o sepultamento do cadáver, da população 

residente no município do Salvador. 
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1. ORIENTAÇÕES PARA O MANEJO DE CORPOS SEGUNDO LOCAL DE OCORRÊNCIA DO 

ÓBITO 

1.1 - Ocorrência de Óbitos em Domicílio e Instituições de Moradia de Longa 

Permanência 

a) Quanto ao Manejo e o Transporte do Corpo 

1. Cabe ao familiar e/ou responsável pela instituição de moradia onde ocorreu o 

óbito comunicar ao Serviço Funerário quando da suspeita ou confirmação da 

morte por COVID-19. O serviço funerário ficará responsável pelo manejo e 

transporte do corpo, devendo adotar as medidas de precaução presentes no 

Protocolo de Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavirus – COVID-19 

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

coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf).  

2. Nas situações em que a família e/ou os indivíduos estejam em situação de 

vulnerabilidade e risco social, necessitando da concessão do Benefício Auxílio 

Funeral – benefício disponibilizado pela prefeitura de urna funerária, coroa de 

flores artificiais e translado da pessoa falecida até o cemitério agendado, dentro 

do limite do Munícipio do Salvador -, os familiares e/ou responsável pela 

Instituição de moradia deverão entrar em contato com a SEMPRE, através dos 

telefones 3202-2345 ou 99623-2915, nos horários de 8h as 17h, para formalizar o 

requerimento e para que se proceda à análise documental e Parecer Técnico 

favorável elaborado pela equipe técnica responsável. 

 

Documentação Necessária para o Requerimento de Auxílio Funeral  

Da pessoa falecida: 

a. Cópia do CPF. 

b. Documento oficial com foto e/ou certidão de nascimento. 

c. Cópia da declaração ou certidão de óbito. 

Do responsável requerente:  

d. Cópia do CPF. 

e. Cópia do documento oficial com foto do responsável familiar parente até 2º grau 

ou preposto de Instituição solicitante. 
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Os familiares/responsável pela instituição de moradia também deverão entrar em 

contato, no horário das 08h às 17h, com a Secretaria Municipal de Ordem Pública 

(SEMOP) para verificar a disponibilização de vagas em cemitérios públicos, através 

dos telefones (71) 3322-1037 ou (71) 32662194 ou (71) 32025472, e com a Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS), através do telefone 3202-1431 (das 7h às 19h), para 

solicitação da equipe técnica que será responsável pela emissão da D.O, investigação 

epidemiológica e coleta de material para diagnóstico laboratorial de Covid-19, caso 

não tenha sido feita em vida. 

 

b. Quanto à Emissão da Declaração de Óbito (D.O) 

1. Caso a pessoa em óbito já seja acompanhada por profissional médico, este deverá 

ser acionado pelos familiares para que seja constatado o óbito e emitida a 

Declaração de Óbito.  

2. Se a pessoa em óbito não estiver em acompanhamento médico, o familiar deverá 

entrar em contato pelo número 3202-1431 (das 7h às 19h) da Secretaria 

Municipal de Saúde, para que seja disponibilizado um profissional médico para a 

constatação domiciliar do óbito e a emissão da Declaração de Óbito. 

3. Caso tenha sido feita uma ocorrência para o Serviço Médico de Urgência e 

Emergência (SAMU) e, ao chegar ao local, este tenha constatado o óbito por 

suspeita/confirmação de COVID-19, a Declaração de Óbito, a coleta de material 

para diagnóstico e o preenchimento da ficha de notificação para 

acompanhamento da amostra (formulário SRAG do SIVEP-Gripe) serão de 

responsabilidade do médico plantonista que estiver atendendo a ocorrência.  Os 

contactantes do paciente falecido em questão serão orientados quanto às 

medidas específicas e de como proceder em relação ao resultado dos exames. 

Caso o paciente falecido tenha testado positivo para o COVID-19 em vida, não será 

necessária a coleta de amostra respiratória. O médico deverá emitir a D.O e 

preencher a ficha SRAGe orientar quantos às medidas de controle necessárias. 

4. Em caso de morte durante o trajeto para um serviço de saúde, dentro de uma 

ambulância do serviço móvel do SAMU, o corpo deverá ser encaminhado para o 

Hospital Municipal ou Hospital de Campanha. Nessas situações, o SAMU ficará 

responsável pela Declaração de Óbito, coleta de material para diagnóstico e o 
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preenchimento da ficha de notificação para acompanhamento da amostra 

(formulário SRAG SIVEP-Gripe). 

5. Os formulários das Declarações de Óbito serão fornecidos pela Subcoordenadoria 

de Informação em Saúde (SUIS). As VIAS BRANCAS da Declaração de Óbito 

deverão ser devolvidas à SUIS para digitação e codificação do óbito no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade; as VIAS AMARELAS serão entregues ao familiar 

para registro em cartório e emissão da Certidão de Óbito; a VIA ROSA deverá ser 

arquivada pelo serviço de saúde, junto com a Ficha de Atendimento do falecido. A 

reposição de novos formulários de DO ao serviço de saúde pela SUIS está 

condicionada ao número de VIAS BRANCAS restituídas à SMS pelo serviço. 

 

c. Quanto à Coleta de Amostra para Diagnóstico Laboratorial  

1. Caso a coleta de material biológico não tenha sido realizada em vida, deve-se 

proceder a coleta post-mortem por meio de swab na cavidade nasal e de 

orofaringe, para posterior investigação pela equipe de Vigilância Epidemiológica e 

SUIS. O profissional médico que emitiu a Declaração de Óbito deverá ligar para a 

Secretaria Municipal de Saúde através dos 3202-1769 (das 7h às 19h) 

comunicando o óbito suspeito/confirmado de COVID-19 e solicitando profissional 

para realização de coleta para diagnóstico laboratorial. 

d. Quanto à Notificação do Óbito 

1. O profissional médico que emitir a Declaração de Óbito deverá realizar a 

notificação imediata e comunicar o óbito ao Centro de Informações Estratégicas 

em Vigilância em Saúde (CIEVS Municipal), através dos telefones (71) 3202-

1721/1722 ou (71) 99982-0841 e e-mail: notificasalvador@gmail.com, para 

desencadeamento das medidas de controle e investigação epidemiológica. 

2. Além da notificação imediata ao Serviço de Vigilância Municipal, o Guia de 

Vigilância Epidemiológica - Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

pela Doença pelo Coronavírus 2019, COE/SVS/MS, de abril de 2020, orienta que 

todos os óbitos suspeitos de covid-19, independente de internação, sejam 

notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe 

(SIVEP-Gripe). Assim, deve-se proceder com o preenchimento da ficha de Registro 

Individual dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado. 
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Posteriormente, registrar no SIVEP-Gripe: 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/. Os casos de síndrome gripal que 

complicaram e evoluíram para óbito, inicialmente foram notificados no e-SUS VE, 

mas ainda assim devem necessariamente ser notificados no SIVEP-Gripe. 

 

1.2 - Ocorrência de Óbitos em Hospitais e Unidades de Urgência e Emergência 

e. Quanto ao Manejo, Preparo e Transporte do Corpo  

1. Cabe à equipe de saúde da unidade onde ocorreu o óbito, quando da suspeita ou 

confirmação da morte pelo COVID-19, realizar o preparo do corpo, adotando as 

medidas de precaução referidas no Protocolo de Manejo de Corpos no Contexto 

do Novo Coronavirus – COVID-19 

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

coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf).  

2. Os profissionais envolvidos no manejo e preparo do corpo e na limpeza dos 

ambientes de preparo do corpo devem dispor de EPI´s adequados: gorro, óculos 

de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável de manga 

comprida, luvas nitrílicas (luvas de borracha) e botas impermeáveis. Os 

trabalhadores devem ser treinados para paramentação, desparamentação e 

descarte (ou higienização) dos equipamentos. 

3. Cabe ao setor de Assistência Social da unidade onde ocorreu o óbito comunicar ao 

Serviço Funerário quando da suspeita ou confirmação da morte pela COVID-19. O 

serviço funerário ficará responsável pelo transporte do corpo até o cemitério, 

adotando as medidas de precaução referidas no Protocolo de Manejo de Corpos 

no Contexto do Novo Coronavirus – COVID-19 

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

coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf). 

4. Em situações em que a família e/ou os indivíduos, estejam em situação de 

vulnerabilidade e risco social, ora necessitando da concessão do Benefício Auxílio 

Funeral, que prevê a disponibilização de urna funerária, coroa de flores artificiais e 

translado da pessoa falecida até o cemitério agendado, dentro do limite do 

Munícipio de Salvador, os familiares e/ou Assistência Social da unidade de Saúde 

deverão entrar em contato com a SEMPRE, através dos telefones 3202-2345 ou 
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99623-2915, nos horários de 8h as 17h, para formalizar o requerimento e para 

que se proceda à análise documental e Parecer Técnico favorável elaborado pela 

equipe técnica responsável. 

Documentação Necessária para o Requerimento de Auxílio Funeral  

Da pessoa falecida: 

a. Cópia do CPF. 

b. Documento oficial com foto e/ou certidão de nascimento. 

c. Cópia da declaração ou certidão de óbito. 

Do responsável requerente:  

d. Cópia do CPF. 

e. Cópia do documento oficial com foto do responsável familiar parente até 2º grau 

ou preposto de Instituição solicitante. 

 

Os familiares e/ou a Assistência Social da Unidade de Saúde também deverão 

entrar em contato, no horário das 08h às 17h, com a Secretaria Municipal de 

Ordem Pública (SEMOP) para verificar a disponibilização de vagas em cemitérios 

públicos através dos telefones (71) 3322-1037 ou (71) 32662194 ou (71) 

32025472. 

5. Considerando a necessidade do monitoramento da ocorrência de casos em 

trabalhadores, recomenda-se que sejam registrados nomes, datas e atividades de 

todos os trabalhadores que participaram dos cuidados post-mortem, incluindo os 

funcionários que realizaram a limpeza do quarto/enfermaria.  

6. A comunicação do óbito aos familiares, amigos e responsáveis deve ser feita, 

preferencialmente, por equipes de atenção psicossocial e/ou assistência social.  

 

f. Quanto à Emissão da Declaração de Óbito (D.O)  

1. Caberá ao médico plantonista ou médico assistente emitir a Declaração de Óbito, 

e, em último caso, um médico substituto, o que deverá constar na D.O. O médico 

deverá realizar uma autópsia verbal, para dirimir quaisquer dúvidas acerca da 

evolução do caso, buscando o nexo causal entre a COVID-19 e o óbito, se for o 

caso. 

2. A entrega dos documentos deve ser feita apenas a um familiar ou responsável de 

forma rápida e com o mínimo de contato físico. 
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3. O profissional que manusear os prontuários deverá usar máscara e luvas. 

 

g. Quanto à Coleta de Amostra para Diagnóstico Laboratorial 

1. Caso a coleta de material biológico não tenha sido realizada em vida, deve-se 

proceder a coleta post-mortem nos serviços de saúde, por meio de swab na 

cavidade nasal e de orofaringe, para posterior investigação pela equipe de 

Vigilância Hospitalar ou pelo NEPA. 

 

h. Quanto à Notificação do Óbito 

1. Na ocorrência de óbito suspeito ou confirmado por COVID-19, o Serviço de Saúde 

deverá comunicar de forma imediata ao Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde (CIEVS Municipal) através dos telefones (71) 3202-1721/1722 

ou (71) 99982-0841 ou e-mail: notificasalvador@gmail.com, para 

desencadeamento da investigação epidemiológica.  

2. Além da comunicação imediata ao Serviço de Vigilância Municipal, o Guia de 

Vigilância Epidemiológica - Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

pela Doença pelo Coronavírus 2019, COE/SVS/MS, de abril de 2020, orienta que 

todos os óbitos suspeitos de covid-19, independente de internação, devem ser 

notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe 

(SIVEP-Gripe). Deve-se proceder com o preenchimento da ficha de Registro 

Individual dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado. 

Posteriormente, registrar no SIVEP-Gripe: 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/. Os casos de síndrome gripal que 

complicaram e evoluíram para óbito, inicialmente foram notificados no e-SUS VE, 

mas ainda assim devem necessariamente ser notificados no SIVEP-Gripe. 

 

1.3 - Ocorrência de Óbitos por Suspeita ou Confirmação de Covid-19 em via pública 
 

1. A população não deve manipular ou entrar em contato com os corpos; 

2. A elucidação dos casos de morte decorrentes de causas externas ou suspeita, e de 

ocorrência em via pública é de competência do Instituto Médico Legal Nina 

Rodrigues (IMLNR); 
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2.ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE ÓBITOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19 
DE PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS 

 
Quando na ocorrência de óbitos por suspeita/confirmação da COVID-19 em hipóteses de 

pessoas não identificadas ou na ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do 

obituado, devem ser seguidas as orientações contidas na Portaria Conjunta do Conselho 

Nacional de Justiça nº 2, de 28 de abril de 2020: 

 
1. As unidades notificadoras de óbito, na hipótese de ausência de familiares ou 

pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência de saúde pública, estão 

autorizadas a encaminhar à coordenação cemiterial do município, para o 

sepultamento, os corpos com a prévia lavratura do registro civil de óbito e, 

quando não for possível, apenas com a declaração de óbito (DO) devidamente 

preenchida. 

2. O prontuário de atendimento em casos de internação hospitalar no período da 

pandemia deverá ser feito em especial cuidado com a identificação do paciente, 

anotando-se os números dos documentos disponíveis, juntando-se suas cópias e 

declarações corretas do paciente ou de seu acompanhante quanto a sua 

identidade.  

3. Quando da emissão da Declaração de Óbito/DO de pessoa não identificada ou que 

não apresente documento de identidade previsto na Lei 12.037/2009, devem as 

unidades notificadoras de óbito consignar, no local destinado ao nome do 

obituado, a expressão “pessoa não identificada” e anotar na declaração de óbito a 

cor da pele e idade presumida. 

4. Informações como estatura ou medida do corpo, sinais aparentes, vestuário e 

qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento, além 

de providenciar fotografia da face e identificação decadactilar (10 dedos), deverão 

ser anexados ao prontuário do paciente e/ou laudo de necropsia e serem 

arquivados juntamente com a Declaração de Óbito (2a e 3a vias) e de eventuais 

documentos. 

5. Diante da necessidade de posterior averiguação do local do sepultamento para 

que conste tal informação do registro civil de óbito, será entregue ao agente 

público responsável a VIA AMARELA da Declaração de Óbito, com a qual será 

possível providenciar o sepultamento sendo o responsável por essa providência 
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obrigado a anotar na referida via o local de sepultamento e devolver, em até 48 

horas, tal via à unidade notificadora de óbito em que foi emitida a DO. 

6. No caso de pessoa não identificada ou que não apresente documento legal de 

identidade quando da internação hospitalar, sempre que for possível e de acordo 

com fluxo de trabalho ajustado entre o sistema de saúde e as secretarias de 

segurança pública dos Estados e Distrito Federal, caberá ao estabelecimento de 

saúde viabilizar a identificação do corpo em parceria com o serviço de polícia 

cientifica mantido pelas secretarias de segurança pública, a fim de que seja feita a 

colheita das impressões digitais, fotografia, swab gengival e/ou outro 

procedimento indicado como mais seguro e que auxiliarão a confirmação da 

identidade do obituado. Nesses casos, os dados da pessoa não identificada devem 

ser inseridos, pelo servidor da unidade notificadora de óbito, nas bases de dados 

do SINALID – Sistema Nacional de Localização e Identificação de 

Desaparecidos/CNMP, desde que a mesma esteja disponível. 

7. Os restos mortais de pessoas não identificadas ou que, identificadas, não tiverem 

seus corpos reclamados por familiares, não deverão ser levados a cremação, mas 

sepultados, o que possibilitará exumação para eventual posterior confirmação de 

identidade. 

8. Os registros civis de óbito dos casos de que trata o presente ato terão seu prazo 

de lavratura diferido, e deverão ser realizados em até sessenta dias após a data do 

óbito, cabendo às unidades notificadoras de óbito, o envio, preferencialmente, 

por meio eletrônico das Declarações de Óbito, cópia de prontuários e demais 

documentos necessários à identificação do obituado para as Corregedorias-gerais 

de justiça dos Estados e do Distrito Federal, a fim de que essas providenciem a 

devida distribuição aos cartórios de Registro Civil competentes para lavratura do 

registro civil de óbito. Nas hipóteses de que trata a Portaria, o profissional médico 

responsável pela emissão da D.O deverá enviar cópia da mesma para a 

Corregedoria Geral da Justiça através do e-mail: declaracaodeobito@tjba.jus.br. 

9. Quando da lavratura do registro civil de óbito, os registradores civis deverão 

consignar tudo o que constar no Campo V da Declaração de Óbito, ou seja, causa 

básica, antecedências e diagnóstico que levaram à morte, bem como todas as 

observações quanto à identificação do obituado que constem dos campos 

específicos ou no verso da referida declaração. Parágrafo único. Havendo morte 
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por doença respiratória suspeita para Covid-19, não confirmada por exames ao 

tempo do óbito, deverá ser consignado na Declaração de Óbito a descrição da 

causa mortis como “suspeito para Covid-19”.  

10. Respeitados os acordos e fluxos de trabalhos ajustados entre o sistema de saúde e 

as Secretarias de Justiça dos Estados e Distrito Federal, o corpo do obituado será 

submetido a necropsia pelo Instituto Médico-Legal nos seguintes casos:  

I – suspeita de morte violenta;  

II – em caso de morte natural, inclusive por COVID-19, de pessoas que estavam 

sob custódia do Estado, em estabelecimento penal, unidade socioeducativa, 

hospital de custódia, tratamento psiquiátrico e outros espaços correlatos. 

11. De acordo com a Portaria ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para o 

sepultamento dos corpos de pessoas não identificadas: 

- Os restos mortais devem ser enterrados com etiqueta de identificação a prova 

d’água afixada ao cadáver e a um envoltório do cadáver, que deve seguir 

acompanhado de suas roupas e bens portáteis que carregava quando do óbito;  

- Os serviços funerários devem inserir, no livro ou sistema próprio de registro de 

inumações, a informação de que se trata de sepultamento realizado no contexto 

da pandemia, com anotação dos dados da etiqueta de identificação;  

- Os serviços funerários devem manter identificação precisa das sepulturas, com 

informação de fácil cruzamento de dados com o registro de sepultamentos;  

- Nos casos de exumação para liberação de espaço nos cemitérios, não devem ser 

destruídos os despojos das pessoas previstas neste artigo, devendo-se 

acondicioná-los, individualmente, em ossários ou locais equivalentes, com 

possibilidade de rastreamento posterior.  

12. As demais atividades relacionadas ao óbito como manejo e transporte do corpo, 

coleta de material para diagnóstico, investigação epidemiológica e notificação 

devem seguir as orientações de acordo com o local em que ocorreu o óbito se em 

domicílio ou nos serviços de saúde informados nesta Nota Técnica.  

 

3. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

a) Para os familiares:  
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1. Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável, caso não seja 

possível devido a estrutura existente, o reconhecimento do corpo por meio de 

fotografias, evitando contato ou exposição. 

2. 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. 

3. Os ambientes e objetos com os quais o falecido teve contato deverão ser 

desinfetados com água sanitária a 0,5% ou 1% (uso de solução clorada 0,5% a 1%) 

ou álcool a 70%.  

4. NÃO deverão ser realizados velórios em domicílios. Esta medida é para evitar 

aglomeração de pessoas e diminuir o risco de contaminação pelo Coronavírus 

nesse momento de pandemia. 

 

b) Para as pessoas responsáveis pelo manejo e preparo do corpo nos serviços de 

saúde e em domicílio e instituições de moradia  

1. Devido ao risco aumentado de complicações pela COVID-19, recomenda-se que os 

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 

corpos de casos suspeitos/confirmados pela COVID-19.  

2. Escalar o menor número de profissionais para o(s) procedimento(s) relacionados à 

preparação e manejo dos corpos.  

3. Os profissionais devem utilizar EPI’S: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, 

máscara cirúrgica (se for necessário realizar procedimentos que gerem aerossol, 

como extubação ou coleta de amostras respiratórias, será necessário usar a 

máscara N95, PFF2 ou equivalente), avental impermeável de manga comprida, 

luvas nitrílicas (luvas de borracha) para o manuseio durante todo o procedimento 

e botas impermeáveis durante a manipulação do cadáver. Deve ser realizado o 

treinamento dos trabalhadores quanto ao uso correto desses equipamentos, 

paramentação, desparamentação, higienização (quando indicado) e descarte; 
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3. 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. 

4. Realizar os procedimentos do corpo de forma a minimizar a produção de aerossóis.  

5. 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.  

6. O corpo deverá ser acondicionado em um saco impermeável próprio (esse deve 

impedir que haja vazamento de fluídos corpóreos), conforme orientação da NOTA 

TÉCNICA COE SAÚDE Nº 09 DE 27 DE MARÇO DE 2020, atualizada em 04/04/2020 

(Deve ser realizado nos Serviços de Saúde, domicílio e Instituições de moradia).  

7. O saco deve ser desinfetado externamente com álcool a 70% ou solução clorada 

0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela ANVISA, compatível com o material 

do saco.  

8. Colocar etiqueta com identificação do falecido e informação relativa ao risco 

biológico de contaminação pelo Coronavírus (RISCO BIOLÓGICO 3) na superfície 

externa do saco.   

9. Após a manipulação do corpo, retirar e descartar as luvas, máscara e avental (se 

descartável) como resíduo infectante (Grupo A).  

10. Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão.  

11. 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).  

12. Os pertences do falecido (documentos, chaves, dentre outros), devem ser 

entregues ao familiar ou responsável em saco lacrado, devidamente identificado 

com nome, número do prontuário, número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), 

data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando letras legíveis com as devidas 

orientações para a posterior desinfecção com água sanitária a 0,5% ou 1% (uso de 

solução clorada 0,5% a 1%) ou álcool a 70% pela família ou responsáveis.  

 

 

APENAS para a realização da ocorrência de óbitos nos Serviços de Saúde 
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1. Higienizar e tamponar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de 

cateter com cobertura impermeável. 

2. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas.  

3. Tamponar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais. 

c) Limpeza do local de preparo do corpo 

1. A remoção de fluídos corporais/secreções que por ventura entrarem em contato 

com superfícies/equipamentos deve ser realizada com papel absorvente, o qual 

deve ser descartado como resíduo infectante (Grupo A).  

2. Os ambientes e objetos com os quais o falecido teve contato deverão ser 

desinfetados com água sanitária (hipoclorito) a 0,5% ou 1% (solução clorada 0,5 a 

1%) ou álcool a 70%  

3. Nos procedimentos de limpeza recomenda-se NÃO utilizar ar comprimido ou água 

sob pressão ou qualquer outro método que possa gerar respingos ou aerossóis.  

4. Os materiais utilizados em procedimentos que envolvam corpos suspeitos e/ou 

confirmados de óbito pela COVID-19 devem ser descartados e ter seu 

gerenciamento (segregação, coleta, transporte, tratamento e destino final), como 

resíduos infectantes. 

5. Dispor de recipientes com tampa provida de sistema de abertura sem contato 

manual, para acondicionar os sacos com os resíduos, que devem ser substituídos 

sempre que atingir 2/3 de sua capacidade. 

d) No Necrotério  

1. Alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado como COVID-19.  

2. O corpo deve ser acomodado em urna mortuária a ser lacrada sem visor antes da 

entrega aos familiares/responsáveis. Após lacrada, a urna não deverá ser aberta.  

3. Realizar a desinfecção da urna com álcool 70% ou outro desinfetante padronizado, 

após fechamento. 

e) Transporte do Corpo 

1. O transporte do corpo deverá observar as medidas de precaução e ser realizado 

em carro mortuário/rabecão. 

2. Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Em caso 

de reutilização da maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução clorada 

0,5 a 1% ou outro saneante regularizado pela ANVISA.  
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3. Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão 

também devem adotar as medidas de proteção informadas no tópico – “Para as 

pessoas responsáveis pelo manejo e preparo do corpo.” 

4. Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que 

transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que 

acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo. 

5. Caso o motorista venha a retirar o corpo, devem ser observados todos os cuidados 

apontados anteriormente. 

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

COVID-19, agente biológico Classe de Risco 3.  

7. O veículo utilizado para o transporte do cadáver deve ser submetido à limpeza e 

desinfecção de rotina antes e após cada utilização.  

f) Velórios/funerais 

1. NÃO será permitida a realização de velórios.  

2. Os funerais de pacientes confirmados/suspeitos da COVID-19 não são 

recomendados devido à aglomeração de pessoas. Nesse caso, o risco de 

transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.  

3. O acompanhamento dos funerais deve ficar restrito aos familiares.  

4. Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco 

biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações. Torna-se 

imprescindível o uso de máscara pelos presentes. 

5. Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado.  

6. Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool gel a 70% para higienização das 

mãos durante todo o velório.  

7. Manter a urna funerária fechada durante todo o funeral, evitando qualquer 

contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento post-

mortem.  

8. Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco 

para agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, 

lactantes, portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos.  

9. Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a 

legislação referente a quarentena e internação compulsória no âmbito da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-19.  
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10.  Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas (água), disponibilizar 

copo descartável, que não deve ser compartilhado.  

11.  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.   

12.  Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados. 

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

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

g) Orientações sobre emissão da Declaração de Óbito durante a pandemia de 

COVID-19 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 (Ex: Diabetes Mellitus, Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Tabagismo, Alcoolismo, etc.). Caso seja necessário fazer mais de 

dois registros de comorbidades, os mesmos poderão ser feitos na mesma linha, 

separados por “;”.  

4. 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: Se em algum momento houve algum teste diagnóstico 

positivo, mesmo sendo portador assintomático e a COVID-19 não tendo qualquer 

participação no óbito, a recomendação é de que o devido registro seja feito na 

parte II. 

5. Os tempos transcorridos entre o diagnóstico informado na parte I e a morte 

devem ser registrados à direita da respectiva causa. 
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6. 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. 

7. 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.  

Exemplos para preenchimento do Bloco V da Declaração de Óbito 

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 
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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  

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

externa. 
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FLUXO DE ÓBITO DE SUSPEITO OU CONFIRMADO POR COVID-19 EM SALVADOR| BA 

A. Óbitos em Domicilio e ou Instituições de Moradia de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

I. Manejo e Transporte do Corpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓBITO 
Serviço Funerário responsável pelo Manejo e 
Transporte do corpo, de acordo com as Medidas 
de Precaução do Protocolo de Manejo de corpos 
no contexto do Novo Coronavírus – Covid-19. 

Em situação de 
Vulnerabilidade e Risco Social 

Acesso a Benefício Funeral com: 
 Urna funeral 
 Coroa de flores artificiais  
 Translado do corpo até o cemitério 

SEMPRE  
 Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à 

Pobreza 
 
Para formalização do requerimento e para análise 
documental e parecer técnico favorável. 
Documentação necessária 
Da pessoa falecida: 

 Cópia CPF 
 Documento oficial com foro e ou certidão de nascimento 
 Cópia da Declaração de óbito 

Da Responsável: 
 Cópia CPF 
 Documento oficial com foro e ou certidão de nascimento 

 
Contato da SEMPRE: 3202-2345 | 99623-2915 
Funcionamento das 8h às 17h 

SEMOP 
Secretária Municipal de Ordem Pública 

 
Para disponibilização de vagas em cemitérios 
públicos. 
 
Contato da SEMOP:  
(71) 3322-1037| 3266-2194| 3202-5472 
Funcionamento das 8h às 17h 
 

SMS  
 Secretária Municipal de Saúde 

 
Para solicitação da equipe técnica que será 
responsável pela: 

 Emissão da Declaração de Óbito 
 Investigação Epidemiológica  
 Coleta post-mortem do material para 

diagnóstico laboratorial, caso o exame 
ainda não tenha sido feito.  

 
Contato da SMS: (71) 3202-1431 
Funcionamento das 7h às 19h 

1 
2 

3 

Familiar ou instituição é responsável por 
comunicar ao Serviço Funerário sobre a 
suspeita ou confirmação de Covid-19. 

Família ou instituição precisa entrar em contato com: 



 

 

A. Óbitos em Domicilio e ou Instituições de Moradia de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

II. Emissão da Declaração de Óbito  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓBITO 

Familiar ou responsável entrar em contato com a SMS que irá disponibilizar um 
profissional médico para: 

 Constatação do Óbito 
 Emissão da Declaração de Óbito 

 
Contato da SMS: (71) 3202-1431 
Funcionamento das 7h às 19h 

1 

2 

Acompanhado por Profissional Médico 

 

Em caso de óbito suspeito ou confirmado para Covid-19 dentro da Ambulância do SAMU  
O corpo precisa ser encaminhado para o Hospital Municipal de Salvador ou Hospital de Campanha. 
 
Médico plantonista do SAMU é responsável por:  

 Emissão da Declaração de Óbito 
 Envio imediato da via Branca da D.O. para o e-mail: suis.saude@gmail.com, de acordo com a 

Nota Técnica de 07 de Abril de 2020 -  Nº 08/2020/DVIS/SUIS 
 Coleta post-mortem de material para diagnóstico laboratorial 

Sem Acompanhamento 
por Profissional Médico 

 

SAMU 

Ao chegar ao local tenha sido constatado o óbito suspeito ou confirmado para Covid-19  
 
Médico plantonista do SAMU é responsável por: 

 Emissão da Declaração de Óbito 
 Envio imediato da via Branca da D.O. para o e-mail: suis.saude@gmail.com, de acordo com a 

Nota Técnica de 07 de Abril de 2020 -  Nº 08/2020/DVIS/SUIS 
 Coleta post-mortem de material para diagnóstico laboratorial 

Familiar ou responsável entra em 
contato com o profissional médico 
para emissão da D.O. 



 

 

A. Óbitos em Domicilio e ou Instituições de Moradia de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

 

III. Coleta post-mortem  

 

 

   

  

 

 

 

IV. Notificação  

 

 

 

 

 

 

ÓBITO 

O profissional médico é responsável pela: 
 

 Emissão da D.O. 
 Envio imediato da via Branca da D.O. para o e-mail: suis.saude@gmail.com, de 

acordo com a Nota Técnica de 07 de Abril de 2020 -  Nº 08/2020/DVIS/SUIS 
 Deverá entrar em contato com a SMS para solicitação do Técnico laboratorial 

responsável pela coleta post-mortem 
 
Contato da SMS: (71) 3202-1769 
Funcionamento das 7h às 19h 
 

ÓBITO 

O profissional médico responsável por emitir a D.O. deve: 
 

 Realizar a notificação imediata 
 Comunicar a CIEVS Municipal  
 Envio imediato da via Branca da D.O. para o e-mail: 

suis.saude@gmail.com, de acordo com a Nota Técnica de  
07 de Abril de 2020 -  Nº 08/2020/DVIS/SUIS 
 

Contato CIEVS Municipal:                        Contato SUIS:  
(71) 3202-1721/ 1722| 99982-0841     (71)3202-1816/ 1817 
notificasalvador@gmail.com                  suis.saude@gmail.com 
 

Investigação epidemiológica pelo Centro 
de Informações Estratégicas em Vigilância 

em Saúde (CIEVS Municipal)  
e/ou Subcoordenadoria de Informação 

em Saúde (SUIS) 

Caso a coleta não tenha sido 
realizada em vida, realizar a 
coleta post-mortem por meio 
de Swab na cavidade nasal ou 
orofaringe.  



 

 

B. Óbitos em Hospitais e Unidades de Urgência e Emergência de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

I. Manejo e Transporte do Corpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso a Benefício Funeral com: 
 Urna funeral 
 Coroa de flores artificiais  
 Translado do corpo até o cemitério 

Família ou Assistência Social da Unidade: 

1 
2 

Em situação de 
Vulnerabilidade e Risco Social 

Família ou Assistência Social da 
Unidade onde ocorreu o óbito 

Comunicar ao Serviço Funerário 
quando a Suspeita ou 
Confirmação de Covid-19. 

Serviço Funerário responsável pelo Manejo 
e Transporte do corpo, de acordo com as 
Medidas de Precaução do Protocolo de 
Manejo de corpos no contexto do Novo 
Coronavírus – Covid-19. 

Equipe de Saúde da Unidade 

SEMPRE  
Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza 

 
Para formalização do requerimento e para análise documental e parecer 
técnico favorável. 
 
Documentação necessária 
Da pessoa falecida: 

 Cópia CPF 
 Documento oficial com foro e ou certidão de nascimento 
 Cópia da Declaração de óbito 

Da Responsável: 
 Cópia CPF 
 Documento oficial com foro e ou certidão de nascimento 

 
Contato da SEMPRE: 3202-2345 | 99623-2915 
Funcionamento das 8h às 17h 

Responsável por preparar o corpo, adotando as Medidas de Precaução do 
Protocolo de Manejo de corpos no contexto do Novo Coronavírus – Covid-19. 

ÓBITO 

Recomendações: 
 Sejam registrados nomes, datas e atividades 

de todos os trabalhadores que participaram 
dos cuidados post-mortem, incluindo a 
limpeza do quarto/enfermaria.  
 

 A comunicação do óbito aos familiares, 
amigos e responsáveis deve ser, 
preferencialmente, por equipes de atenção 
psicossocial e/ou assistência social.  

 

SEMOP 
Secretária Municipal de Ordem Pública 

 
Para disponibilização de vagas em cemitérios 
públicos. 
 
Contato da SEMOP:  
(71) 3322-1037| 3266-2194| 3202-5472 
Funcionamento das 8h às 17h 
 



 

 

B. Óbitos em Hospitais e Unidades de Urgência e Emergência de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

II. Emissão da Declaração de Óbito  

 

 

 

 

 

III. Coleta post-mortem 

 

 

 

 

 

IV. Notificação 

 

 

 

ÓBITO 

Cabe ao médico plantonista ou médico assistente emitir a D.O. 

 A entrega da D.O. (via Amarela) deve ser feita apenas a um familiar ou ao 
responsável de maneira rápida e com mínimo de contato físico 

 O profissional que manusear o prontuário deve estar de máscara e luva 

ÓBITO Investigação pela equipe de 
Vigilância Hospitalar ou NEPA. 

ÓBITO 

O serviço de saúde deverá: 
 

 Realizar a notificação imediata 
 Comunicar ao CIEVS Municipal e a SUIS;  
 Envio imediato da via Branca da D.O. para o e-mail: suis.saude@gmail.com, de 

acordo com a Nota Técnica de 07 de Abril de 2020 -  Nº 08/2020/DVIS/SUIS 
 
Contato CIEVS Municipal:                        Contato SUIS:  
(71) 3202-1721/ 1722| 99982-0841     (71) 3202-1816/ 1817 
notificasalvador@gmail.com                  suis.saude@gmail.com 
 

Caso a coleta não tenha sido realizada em vida, 
a Coleta post-mortem por meio de Swab na 
cavidade nasal ou orofaringe na Unidade de 
Saúde que ocorreu o óbito.  

Investigação 
epidemiológica pelo 

CIEVS Municipal 
e/ou SUIS 



 

 

C. Óbitos de Pessoas Não Identificadas ou na Ausência de Familiares ou de pessoas conhecidas do obituado Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

Observação: Devem seguir as orientações contidas na Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça nº1, de 30 de março de 2020. 

 

I. Responsabilidade da Unidade Notificadora de Óbitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 
Notificadora 

de Óbito 
ÓBITO 

Encaminhar à Coordenação Cemiterial do Município para sepultamento os corpos com a prévia 
lavratura do registro civil de óbito e quando não for possível, apenas com a declaração de óbito 
(DO) devidamente preenchida. Comunicar ao Serviço Funerário quando a Suspeita ou Confirmação 
de Covid-19. 

Observação: Os restos mortais de pessoas não identificadas ou que, identificadas, não tiverem seus 
corpos reclamados por familiares, não deverão ser levados a cremação, mas sepultados, o que 
possibilitará exumação para eventual posterior confirmação de identidade. 

O prontuário de atendimento em casos de internação hospitalar - no período da pandemia - deverá 
ser feito em especial cuidado com a identificação do paciente anotando-se os números dos 
documentos disponíveis, juntando-se suas cópias e declarações corretas do paciente ou de seu 
acompanhante quanto a sua identidade. 

 No caso de pessoa não identificada ou que não apresente documento legal de identidade 
quando da internação hospitalar, sempre que for possível e de acordo com fluxo de trabalho 
ajustado entre o sistema de saúde e as secretarias de segurança pública dos Estados e 
Distrito Federal, caberá ao estabelecimento de saúde viabilizar a identificação do corpo em 
parceria com o serviço de polícia cientifica mantido pelas secretarias de segurança pública a 
fim de que seja feita a colheita das impressões digitais, fotografia, swab gengival e/ou outro 
procedimento indicado como mais seguro e que auxiliarão a confirmação da identidade do 
obituado.  
 

 Nesses casos, os dados da pessoa não identificada devem ser inseridos, pelo servidor da 
unidade notificadora de óbito, nas bases de dados do SINALID – Sistema Nacional de 
Localização e Identificação de Desaparecidos/CNMP, desde que a mesma esteja disponível. 

 



 

 

 

C. Óbitos de Pessoas Não Identificadas ou na Ausência de Familiares ou de pessoas conhecidas do obituado de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

Observação: Devem seguir as orientações contidas na Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça nº1, de 30 de março de 2020. 
 
II. Quanto a Declaração de Óbito 

 

 

 

 

 
 
III. Registro Civil de Óbito  
 

 

 

 

 

 

 

ÓBITO Terão seu prazo de lavratura diferido e deverão ser realizados em até sessenta dias após a data do óbito. Cabendo às 
unidades notificadoras de óbito o envio – por meio eletrônico - Das D.O. e Cópias de prontuários e demais documentos 
necessários à identificação do obituário para as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para 
devida distribuição aos cartórios de Registro Civil competentes para lavratura do registro civil de óbito. 
 
O profissional médico emissor da D.O. deverá enviar cópia da mesma para 
Corregedoria Geral da Justiça através do e-mail: declaracaodeobito@tjba.jus.br . 

Será entregue ao agente público responsável a via amarela da Declaração de Óbito, com a qual será possível 
providenciar o sepultamento sendo o responsável por essa providência obrigado a anotar na referida via o local de 
sepultamento e devolver, em até 48 horas, tal via à unidade notificadora de óbito em que foi emitida a DO. 

ÓBITO 
Unidade 

Notificadora de 
Óbito 

Como previsto na Lei 12.037/2009, devem consignar, no local destinado ao nome do obituado, a 
expressão “pessoa não identificada” e anotar na declaração de óbito a cor da pele e idade presumida.  

Deverão ser anexados ao prontuário do paciente e/ou laudo de necropsia e serem arquivados 
juntamente com a Declaração de Óbito (2a e 3a vias) e de eventuais documentos informações como: 

 Estatura ou medida do corpo, sinais aparentes, vestuário e qualquer outra indicação que 
possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento, além de providenciar fotografia da face e 
identificação decadactilar (10 dedos). 

Os registradores civis deverão consignar tudo o que constar no Campo V da D.O.  Parágrafo único. Havendo 
morte por doença respiratória suspeita para Covid-19, não confirmada por exames ao tempo do óbito, 
deverá ser consignado na Declaração de Óbito a descrição da causa mortis como “suspeito para Covid-19”.  
 



 

 

C. Óbitos de Pessoas Não Identificadas ou na Ausência de Familiares ou de pessoas conhecidas do obituado de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

Observação: Devem seguir as orientações contidas na Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça nº1, de 30 de março de 2020. 

 
IV. Condutas quanto Necropsia e Sepultamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Portaria ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para o sepultamento dos corpos 

de pessoas não identificadas: 

 Os restos mortais devem ser enterrados com etiqueta de identificação a prova d’água afixada 

ao cadáver e a um envoltório do cadáver, que deve seguir acompanhado de suas roupas e 

bens portáteis que carregava quando do óbito;  

 Os serviços funerários devem inserir, no livro ou sistema próprio de registro de inumações, a 

informação de que se trata de sepultamento realizado no contexto da pandemia, com 

anotação dos dados da etiqueta de identificação;  

 Os serviços funerários devem manter identificação precisa das sepulturas, com informação de 

fácil cruzamento de dados com o registro de sepultamentos;  

 Nos casos de exumação para liberação de espaço nos cemitérios, não devem ser destruídos os 

despojos das pessoas previstas neste artigo, devendo-se acondicioná-los, individualmente, 

em ossuários ou locais equivalentes, com possibilidade de rastreamento posterior.  

Devem seguir as orientações de acordo 
com o local em que ocorreu o óbito: 

 Manejo e Transporte do corpo 
 Coleta post-mortem 
 Investigação epidemiológica 
 Notificação 

O corpo do obituado será submetido a necropsia pelo Instituto Médico-Legal, nos 
seguintes casos: 
I – Suspeita de morte violenta;  
II – Caso de morte natural, inclusive por COVID-19, de pessoas que estavam sob custódia do 
Estado, em estabelecimento penal, unidade socioeducativa, hospital de custódia, 
tratamento psiquiátrico e outros espaços correlatos. 

Necropsia 

Sepultamento 

ÓBITO 



 

 

D. Óbitos em Via Pública de Suspeito ou Confirmado para Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓBITO 

População Não deve manipular e nem entrar em contato com os corpos.  

Elucidação do caso de morte decorrente de suspeita ou de Causas Externas; Instituto Médico Legal - IML 


