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ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NO CASO DE 

ÓBITOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

 

 

 

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Cidadania, 

do Idoso, da Pessoa com Deficiência e da Saúde Pública – CAOCIDADANIA,  com 

fundamento no art. 78, inciso II, da LC nº 72/08, expede a seguinte informação técnico-

jurídica aos órgãos de execução sobre o procedimento a ser adotado no caso dos óbitos 

ocorridos durante a pandemia da covid-19, sejam ou não decorrentes da aludida doença 

infectocontagiosa. 

É cediço que a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, 

declarou situação de pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-

Cov-2), vírus de propagação rápida.  

Com a propagação da doença no Brasil, o Ministério da Saúde, nos termos da 

Portaria nº 188/2020, de 03 de fevereiro de 2020, declarou situação de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da pandemia da covid-

19; 

A necessidade da presente orientação reside no fato de que os serviços de 

necrotério, de necropsia, de somatoconservação de cadáveres, de velório, de cemitério, 

bem assim as atividades de exumação, cremação e transladação, se relacionarem, ainda 

que indiretamente, com a saúde, que no atual contexto vem sofrendo com o avanço do 

conoravírus (SARS-COV-2). 

Tem-se por necessário, dessa forma, que, além das medidas de isolamento 

social adotadas, sejam observados todos os cuidados sanitários por parte das pessoas e 

estabelecimentos envolvidos no manejo dos corpos de vítimas fatais da covid-19. Tal 
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providência prevenirá novas contaminações, mormente dos profissionais envolvidos e dos 

parentes da pessoa falecida. 

Além disso, sabe-se que o descarte de tecidos e líquidos corpóreos infectantes 

deve seguir técnicas específicas para evitar a contaminação do meio ambiente.  

Destaca-se, de logo, que a presente orientação se pauta na legislação que 

disciplina a vigilância em saúde, a proteção ao meio ambiente, a verificação, a declaração 

e o registro do óbito, ainda que de pessoas não identificadas e/ou desaparecidas, bem assim 

os serviços funerários, as quais serão apresentadas oportunamente. 

 

1. DA VERIFICAÇÃO, DA DECLARAÇÃO E DO REGISTRO DO ÓBITO: 

 

De acordo com a Portaria nº 1.405, de 29/06/2006, do Ministério da Saúde, foi 

instituída a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa 

Mortis (SVO), que integra o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

O referido serviço poderá ser gerido pelas Secretaria de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, neste último caso nos termos definidos pela Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB). 

Segundo o art. 8º da citada portaria, o SVO desenvolverá as seguintes 

atividades: 

Art. 8º Os SVO serão implantados, organizados e capacitados para executarem 

as seguintes funções: 
I - realizar necropsias de pessoas falecidas de morte natural sem ou com 

assistência médica (sem elucidação diagnóstica), inclusive os casos 

encaminhadas pelo Instituto Médico Legal (IML); 

II - transferir ao IML os casos: 

a) confirmados ou suspeitos de morte por causas externas, verificados antes ou 

no decorrer da necropsia; 

b) em estado avançado de decomposição; e 

c) de morte natural de identidade desconhecida; 

III - comunicar ao órgão municipal competente os casos de corpos de indigentes 

e/ou não-reclamados, após a realização da necropsia, para que seja efetuado o 

registro do óbito (no prazo determinado em lei) e o sepultamento; 

IV - proceder às devidas notificações aos órgãos municipais e estaduais de 

epidemiologia; 

V - garantir a emissão das declarações de óbito dos cadáveres examinados no 

serviço, por profissionais da instituição ou contratados para este fim, em suas 

instalações; 

VI - encaminhar, mensalmente, ao gestor da informação de mortalidade local 

(gestor do Sistema de Informação sobre Mortalidade): 

a) lista de necropsias realizadas; 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt1405_29_06_2006.html#:~:text=PORTARIA%20N%C2%BA%201.405%20DE%2029,da%20Causa%20Mortis%20(SVO).&text=Considerando%20a%20delibera%C3%A7%C3%A3o%20da%20Comiss%C3%A3o,16%20de%20fevereiro%20de%202006.
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b) cópias das Declarações de Óbito emitidas na instituição; e 

c) atualização da informação da(s) causa(s) do óbito por ocasião do seu 

esclarecimento, quando este só ocorrer após a emissão deste documento. 

 

Uma das atribuições do SVO é, portanto, a identificação da causa da morte, 

quando esta decorre de causa natural, com ou sem assistência médica, mas sem elucidação 

diagnóstica. Nos termos do art. 11 da mencionada Portaria, essa tarefa será executada por 

médico regularmente inscrito no CREMEC, a quem competirá fornecer a declaração de 

óbito. 

Na hipótese, porém, de a morte decorrer de causa externa, do corpo encontrar-

se em estado avançado de decomposição ou mesmo ocorrendo morte natural, contudo, de 

pessoa desconhecida, o SVO deverá encaminhar o corpo para análise do IML, no caso do 

Estado do Ceará, para a PEFOCE (Lei Estadual nº 14.055/2008).  

Sobre a declaração de óbito também dispôs a Resolução CFM nº 1.779/2005 

(Publicada no D.O.U., 05 dez 2005, Seção I, p. 121): 

Art. 1º O preenchimento dos dados constantes na Declaração de Óbito é da 

responsabilidade do médico que atestou a morte. 

Art. 2º Os médicos, quando do preenchimento da Declaração de Óbito, 

obedecerão as seguintes normas: 

1) Morte natural: 

I. Morte sem assistência médica: 

a) Nas localidades com Serviço de Verificação de Óbitos (SVO): 

A Declaração de Óbito deverá ser fornecida pelos médicos do SVO; 

b)  Nas localidades sem SVO : 

A Declaração de Óbito deverá ser fornecida pelos médicos do serviço público 

de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento; na sua ausência, por 

qualquer médico da localidade. 

II. Morte com assistência médica: 

a) A Declaração de Óbito deverá ser fornecida, sempre que possível, pelo 

médico que vinha prestando assistência ao paciente. 

b) A Declaração de Óbito do paciente internado sob regime hospitalar deverá 

ser fornecida pelo médico assistente e, na sua falta por médico substituto 

pertencente à instituição. 

c) A declaração de óbito do paciente em tratamento sob regime ambulatorial 

deverá ser fornecida por médico designado pela instituição que prestava 

assistência, ou pelo SVO; 

d) A Declaração de Óbito do paciente em tratamento sob regime domiciliar 

(Programa Saúde da Família, internação domiciliar e outros) deverá ser 

fornecida pelo médico pertencente ao programa ao qual o paciente estava 

cadastrado, ou pelo SVO, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com 

o quadro clínico concernente ao acompanhamento do paciente. 

2) Morte fetal: 

Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam 

obrigados a fornecer a Declaração de Óbito quando a gestação tiver duração 

igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 

500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm. 

https://belt.al.ce.gov.br/index.php/legislacao-do-ceara/organizacao-tematica/trabalho-administracao-e-servico-publico/item/5508-lei-n-14-055-de-07-01-08-d-o-17-01-08
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3) Mortes violentas ou não naturais: 

A Declaração de Óbito deverá, obrigatoriamente, ser fornecida pelos serviços 

médico-legais. 

Parágrafo único. Nas localidades onde existir apenas 1 (um) médico, este é o 

responsável pelo fornecimento da Declaração de Óbito. 

 

Diante disso, tem-se que: 

a) em sendo constatado o óbito de pessoa sujeita à assistência médica, a declaração 

de óbito fica a cargo do médico responsável por esta, ainda que na condição de 

médico plantonista ou substituto; 

b) em sendo constatado o óbito, por causa natural, com ou sem assistência médica, 

sem elucidação diagnóstica, a declaração de óbito fica a cargo do médico 

patologista, por intermédio do SVO; 

c) em sendo constatado o óbito, por causa externa, a declaração de óbito fica a cargo 

do médico, por intermédio da PEFOCE. 

Considerando, todavia, a situação de emergência em saúde devido à 

disseminação da covid-19, é imperioso salientar que, no caso de morte natural, o Estado 

do Ceará estabeleceu como obrigatório o “preenchimento da declaração de óbito por 

médicos de serviços hospitalares e ambientes extra-hospitalares (unidades básicas de 

saúde, unidades de pronto-atendimento, casas de repouso, entre outros) públicos ou 

privados em todo Estado”. Tal medida, pelo que se observa da Nota Técnica1 emitida pela 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará em 27/03/2020, visa evitar deslocamentos 

desnecessários do corpo, afastando, por conseguinte, o risco de exposição à contaminação. 

Na citada nota técnica consta ainda a recomendação de que, dado o alto risco 

de contaminação, os cadáveres de pessoas suspeitas de estarem infectadas pelo covid-19 

ou com infecção do covid-19 já confirmada não sejam encaminhados para o SVO. 

Na hipótese de casos suspeitos da covid-19, mas sem colheita de material 

biológico em vida, recomenda-se que a coleta ocorra postmortem no serviço de saúde, por 

meio de swab na cavidade nasal e de orofaringe, para posterior investigação pela vigilância 

sanitária local. 

 
1 Disponível em < https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Nota-Manejo-

Obitos-COVID-19.pdf > Acesso em 22 abr 2020. 

https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Nota-Manejo-Obitos-COVID-19.pdf
https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Nota-Manejo-Obitos-COVID-19.pdf
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No caso de óbitos sem elucidação diagnóstica, foi visto que a verificação de 

óbito fica a cargo do SVO, por meio do serviço de necropsia. Entretanto, tendo em vista o 

contexto de pandemia no âmbito do Estado do Ceará, a Secretaria de Saúde recomendou 

que esse procedimento não seja realizado e que, nesses casos, seja feito contato da unidade 

com a Central de Regulação de Necropsias do Serviço de Verificação de Óbitos Dr. Rocha 

Furtado, por meio dos telefones (85) 3101-6079 / 3101-2149 ou 190, a fim de orientação 

da equipe da unidade de saúde e avaliação da extrema necessidade do referido 

procedimento. Dispõe, inclusive, que, nos casos confirmados ante-mortem de covid-19, tal 

procedimento é desnecessário. No entanto, quando necessária a realização da necropsia, 

medidas de segurança devem ser respeitadas, a fim de evitar a contaminação pelo covid-

19, conforme será demonstrado no tópico abaixo. 

A propósito, por intermédio do Ofício Circular Nº 01/2020 – SVO/SESA, de 

20 de março de 2020, o Serviço de Verificação de Óbitos, em harmonia com a Sociedade 

Cearense de Patologia – SOCEPA, expediu orientações quanto às declarações de óbito no 

atual contexto: 

I – ÓBITO HOSPITALAR POR COVID-19 deve ter Declaração de óbito 

emitida pelo médico assistente, com causa básica de óbito COVID-19 (CID: 

B34.2 - Infecção por Coronavírus, não especificada) e o corpo encaminhado 

diretamente para sepultamento ou cremação, respeitadas as normas da área 

competente; 

II – ÓBITO HOSPITALAR SUSPEITO DE COVID-19 com exames colhidos 

para confirmação deve ser atestado por médico da instituição assistente como 

óbito por SUSPEITA DE COVID-19 ou SRAG; 

III – ÓBITO POR CAUSA NÃO VIOLENTA com outros diagnósticos já 

estabelecidos (Ex: complicações de doenças crônicas, etc.), também deve ter a 

Declaração de Óbito emitida pelo próprio médico assistente (médicos dos 

programas de Saúde da Família, de Atendimento Domiciliar e outros) ou por 

médicos substitutos (plantonistas); 

IV – ÓBITOS SEM ELUCIDAÇÃO DIAGNÓSTICA, a instituição deve fazer 

REGULAÇÃO PARA NECRÓPSIA junto à Central de Regulação de 

Necrópsias do SVO Dr. Rocha Furtado pelos telefones (85) 3101-6079, (85) 

3101-2149 ou 190; 
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Ainda quanto à declaração de óbito, vale assinalar que, segundo informações 

da Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas 

(CGIAE/DASNT/SVS/MS), gestora do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

em nível nacional, o código B34.2 (Infecção por coronavírus de localização não 

especificada) da CID-10 deve ser utilizado para a notificação de todos os óbitos por 

COVID-19. Quanto aos óbitos ocorridos por doença respiratória aguda devido à COVID-

19, deve ser utilizado também, como marcador, o código U04.9 (Síndrome Respiratória 

Aguda Grave – SARS).  

 

Em relação ao mesmo assunto, dispõe a Portaria Conjunta nº 01, de 

30/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde, que: 

Art. 3º 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 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 ou como 

“provável para Covid-19” ou “suspeito para Covid-19”. (negritado) 

  

Frise-se que a entrega da via amarela da Declaração de Óbito aos 

familiares/responsáveis e os demais procedimentos administrativos realizados pelo 

serviço social ou setor correspondente do SVO, consoante recomendação da Secretaria 

de Saúde do Estado do Ceará deverão observar os seguintes cuidados: 

- Entrega dos documentos apenas a um familiar ou responsável, de forma 

rápida e sem contato físico; 

- Uso de salas arejadas, quando possível; - Disponibilização de álcool em gel 

a 70%, água, sabão e papel toalha para higienização das mãos de todos os 

frequentadores do ambiente; 

- O profissional que manuseará prontuários e laudos de necropsia deverá 

usar máscara e luvas. 

No que concerne ao registro do óbito, este é realizado pelo cartório de registro 

civil, que emite a certidão de óbito, a partir da declaração de óbito emitida pelo médico. A 

https://atos.cnj.jus.br/files/original180204202004015e84d71c65216.pdf
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certidão, de acordo com a lei, é documento indispensável para que ocorra o sepultamento 

ou cremação do cadáver. 

Sobre o procedimento para registro de óbitos durante o período de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecida pela Portaria n. 

188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, o Provimento nº 93/2020 do CNJ, de 26/03/2020, 

estabeleceu o seguinte trâmite: 

Art. 2º. As Declarações de Óbito poderão ser assinadas presencialmente pelos 

Declarantes nos Hospitais e ser enviadas por meio eletrônico para o e-mail 

oficial do serviço do registro civil das pessoas naturais competente, no endereço 

divulgado no sitio da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas 

Naturais – ARPEN BRASIL (www.arpenbrasil.org.br), para lavratura de 

imediato do assento, devendo o interessado comparecer à serventia no mesmo 

prazo mencionado no caput do artigo anterior, para regularização e eventual 

complementação do assento e retirada da respectiva certidão. 

§1º A cópia da identidade do falecido e do declarante poderão ser digitalizadas 

e enviadas eletronicamente juntamente com outras informações necessárias para 

o cartório de registro civil competente. 

§2º Deverá ser consignado, nos respectivos livros e assentamentos, o motivo de 

força maior da dilatação dos prazos que está autorizada no caput. 

§3º Após a confirmação da lavratura do assento pelo Oficial de Registro Civil, 

o hospital lançará na declaração de óbito, em destaque, o nome do cartório para 

o qual foi eletronicamente encaminhada, arquivando-a para impedir sua 

reutilização e encaminhamento oportuno às respectivas serventias, após o 

término do período de ESPIN, para o fim do atendimento do art. 82 da Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). 

§4º O oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá 

exigir prova suficiente e, em caso de dúvida, poderá requerer ao Juiz, na forma 

da lei, as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato.  

§5° Realizado o assento de óbito nos termos desta norma, eventual 

descumprimento do dever de comparecimento à serventia para confirmação do 

ato será comunicado ao Juiz Corregedor para instauração de procedimento 

verificatório da autenticidade da declaração, sem prejuízo de eventual sanção 

penal pelo crime tipificado no artigo 330, do Código Penal Brasileiro 

(Desobediência) contra o Declarante. 

 

https://atos.cnj.jus.br/files/original174215202004015e84d277e0f0f.pdf
http://www.arpenbrasil.org.br/
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Tendo em vista, contudo, a situação de pandemia do coronavírus, o Corregedor 

Nacional de Justiça, em exercício, com o Ministro de Estado da Saúde editaram a Portaria 

Conjunta nº 01, de 30 de março de 2020, por intermédio da qual fica autorizado o 

sepultamento ou cremação de corpos sem a prévia lavratura de registro civil na hipótese 

de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência 

de saúde pública (art. 1º). 

Importa ressaltar que, para fins de correto registro do óbito, com identificação 

do local do sepultamento, o §3º do art. 1º da referida Portaria estabelece que: 

§ 3º 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/cremação do corpo, sendo 

o responsável por essa providência obrigado a anotar na referida via o local 

de sepultamento/cremação e devolver, em até 48 horas, tal via ao 

estabelecimento de saúde em que foi emitida a DO. (negritado) 

 

Nesses casos, segundo o art. 2º, o registro do óbito deverá ocorrer “(...) em até 

sessenta dias após a data do óbito, cabendo aos serviços de saúde, 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 a lavratura do 

registro civil de óbito”. 

No âmbito do Estado do Ceará, o tema foi disciplinado pela Portaria nº 

20/2020/CGJCE, a qual passou a prever o procedimento a ser adotado na hipótese de alta 

demanda e impossibilidade de cumprir o procedimento previsto no Provimento nº 93/2020 

do CNJ: 

Art. 2º. Para tanto, os serviços de saúde do Estado e dos Municípios, em 

cumprimento e nos termos das previsões contidas na mencionada Portaria 

Conjunta nº 1, deverão encaminhar as Declarações de Óbito, com cópias dos 

prontuários e demais documentos necessários à identificação do obituado para 

a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará – CGJCE, de forma 

eletrônica, pelo endereço: (cgj.obitos@tjce.jus.br) ; 

https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Port.-20-2020-1.pdf
https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Port.-20-2020-1.pdf
mailto:cgj.obitos@tjce.jus.br
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§ 1º. A caixa de e-mail será diariamente conferida e os documentos recebidos, 

na forma da Portaria Conjunta nº 1, e serão encaminhados ao Juiz Corregedor 

Permanente da comarca onde estiver localizado o estabelecimento de saúde 

responsável pela comunicação; 

§ 2º. O Juiz Corregedor Permanente receberá os documentos e cientificará o 

Oficial da serventia da sede da comarca para que proceda com o registro na 

forma e no prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 1; 

§ 3º. Caso na sede da comarca tenha mais de uma serventia com atribuições para 

registro civil de pessoas naturais, o Juiz Corregedor Permanente deverá 

encaminhar para cumprimento pelo 1º Ofício da sede da comarca, ou pelo 

Registrador que estiver no plantão, se estabelecido na comarca.  

 

Em tópico separado, serão traçadas orientações quanto aos procedimentos a 

serem adotados no caso de morte de pessoa não identificada ou na ausência de familiares 

ou pessoas conhecidas do falecido. 

 

2. DO MANEJO DOS CORPOS: 

 

Nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 e da Nota 

Técnica expedida pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará em 27 de março de 2020, 

já mencionada, há uma série de cuidados a serem adotados pelos profissionais que têm 

contato e/ou manejam o corpo de vítima de covid-19 ou de pessoa suspeita de 

contaminação pelo novo coronavírus, desde o uso dos equipamentos de proteção, até o 

procedimento a ser adotado quanto ao preparo do cadáver para transporte e inumação ou 

cremação. Seguem abaixo as orientações expedidas pela ANVISA, com destaque para as 

orientações do Estado do Ceará que não foram mencionadas pela ANVISA: 

Orientações da ANVISA quanto à proteção dos profissionais: 

- só devem estar presentes no quarto/box ou área de coorte (isolamento), os 

profissionais estritamente necessários e devem utilizar os EPI indicados e ter 

acesso a recursos para realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido 

OU álcool a 70% (higiene das mãos antes e depois da interação com o corpo e 

o meio ambiente) 

• Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: óculos 

de proteção ou protetor facial (face shield), máscara cirúrgica, avental ou capote 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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(usar capote ou avental impermeável caso haja risco de contato com volumes de 

fluidos ou secreções corporais) e luvas de procedimento. Se for necessário 

realizar procedimentos que podem gerar aerossóis como extubação, usar gorro 

e trocar a máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2 ou equivalente.  

• Os tubos, drenos e catéteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado 

especial para evitar a contaminação com durante a remoção de cateteres 

intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.  

• Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, 

à prova de perfuração e vazamento e com o símbolo de resíduo infectante.  

A Secretaria do Estado do Ceará prevê o uso dos EPIs para toda a equipe 

que maneja o cadáver, sem fazer ressalva quanto aos procedimentos que podem gerar 

aerossóis como extubação: 

 Os equipamentos de proteção individual – EPIs recomendados para toda a 

equipe que maneja os corpos nessa etapa são: 

- Gorro; 

- Óculos de proteção ou protetor facial; 

- Avental impermeável de manga comprida; 

- Máscara cirúrgica (se for necessário realizar procedimentos que geram 

aerossol, como 

extubação ou coleta de amostrasrespiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente); 

- Luvas (usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento); 

- Botas impermeáveis.  

Orientações da ANVISA quanto à preparação, manipulação e 

movimentação do cadáver: 

• Recomenda-se desinfetar 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 do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais. 

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

Acondicionar o corpo em saco impermeável, à prova de vazamento e selado. 

Desinfetar a superfície externa do saco (pode utilizar álcool líquido a 70º, 

solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado junto 

a Anvisa, tomando-se cuidado de não usar luvas contaminadas para a realização 

desse procedimento.  
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Com o fim de evitar ao máximo contato entre familiares/responsável e 

cadáver, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará fez constar na sua Nota Técnica: 

 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. 

 

Orientações da ANVISA quanto à identificação do cadáver: 

• Identificar adequadamente o cadáver; 

• Identificar o saco de transporte com a informação relativa ao risco biológico; 

no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3; 

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará foi mais precisa quanto à 

identificação do cadáver: 

 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. 

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

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

corpo. 

Outros cuidados serão apontados sobre a identificação da pessoa falecida, 

o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em orientação expedida ao Brasil, 

Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai, recomendou o seguinte: 

Se a pessoa falecida não estiver identificada, todos os esforços para identificá-la 

o mais rapidamente possível devem ser envidados. Isso implica que, no 

momento da morte, seja feito o registro da descrição física completa da pessoa, 

que sejam tiradas fotografias do corpo, colhidas as impressões digitais, a carta 

odontológica (se possível), bem como colhida uma amostra biológica de 

referência para análise genética posterior. Para obter mais informações, 

consulte: https://www.icrc.org/pt/publication/gestao-de-cadaveres-apos-

desastres-manualpara-equipes-de-primeira-resposta-no-terreno.  

(…) 

https://www.icrc.org/pt/publication/gestao-de-cadaveres-apos-desastres-manualpara-equipes-de-primeira-resposta-no-terreno
https://www.icrc.org/pt/publication/gestao-de-cadaveres-apos-desastres-manualpara-equipes-de-primeira-resposta-no-terreno
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Além de se fazer a documentação correta das características individualizantes 

das pessoas falecidas não identificadas, deve ser mantido um registro cuidadoso 

da rastreabilidade do corpo dessas pessoas e também de pessoas falecidas não 

acompanhadas, ou identificadas, mas não reclamadas, até o seu local de enterro. 

O registro deve ser adotado por todas as instituições responsáveis pela gestão de 

corpos de pessoas falecidas (sistema de saúde, sistema médico-legal, 

instituições encarregadas de verificar os óbitos, socorristas, cemitérios e outras 

pessoas designadas para esse fim) 

 

Orientações da ANVISA quanto à transferência do cadáver: 

• Transferir o saco com o cadáver para o necrotério do serviço; 

• Os profissionais que não tiverem contato com o cadáver, mas apenas com o 

saco, deverão adotar as precauções padrão (em especial a higiene de mãos) e 

usar avental ou capote e luvas. Caso haja risco de respingos, dos fluidos ou 

secreções corporais, devem usar também, máscara cirúrgica e óculos de 

proteção ou protetor facial (face shield).  

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

ser de fácil limpeza e desinfeção.  

• Após remover os EPI, todos os profissionais devem realizar a higiene das 

mãos. 

Conforme já visto, a necrópsia em corpos com covid-19 confirmada ou em 

casos suspeitos não é recomendada. No entanto, em situações especiais, é necessário 

realizá-la. Nesses casos o CICV recomendou que: 

No entanto, haverá casos que requerem uma abordagem médico-legal especial, 

que deve ser realizada por especialistas de institutos médico-legais, como 

mortes cujas circunstâncias não são claras e mortes em custódia. Nesses casos, 

as necropsias devem ser realizadas, parcial ou totalmente (evitando técnicas 

invasivas em casos suspeitos ou confirmados para a COVID-19), de acordo com 

as instruções e com todo o cuidado já indicado pelas autoridades competentes 

(procedimentos e uso de equipamentos de proteção individual). 

Sobre a realização da autópsia, a ANVISA orienta que: 

● O número de pessoas autorizadas a permanecer na sala de autópsia deve ser 

limitado às estritamente necessárias à realização dos procedimentos.  

● Os procedimentos devem ser realizados em salas de autópsia que possuam 

sistemas de tratamento de ar adequados. Isso inclui sistemas que mantêm 

pressão negativa em relação às áreas adjacentes e que fornecem um mínimo de 
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12 trocas de ar por hora e direção controlada do fluxo de ar. O ar ambiente deve 

sair diretamente para o exterior ou passar por um filtro HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance). As portas da sala devem ser mantidas fechadas.  

● Procedimentos que geram aerossóis devem ser evitados. Considerar o uso de 

métodos preferencialmente manuais. Caso sejam utilizados equipamentos como 

serra oscilante, conecte uma cobertura de vácuo para conter os aerossóis.  

● Usar cabines de segurança biológica para a manipulação e exame de amostras 

menores, sempre que possível.  

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais que 

realizam a autópsia incluem:  

- gorro; 

- óculos de proteção ou protetor facial (face shield), preferencialmente; 

- máscaras de proteção respiratória tipo N95 ou equivalente; 

- avental ou capote resistente a fluidos ou impermeável; 

- luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha 

sintética à prova de corte; 

- capas impermeáveis para calçados ou botas impermeáveis; 

• Antes de sair da área de autópsia ou da antecâmara adjacente, o profissional 

deverá retirar o EPI, com atenção, para evitar a contaminação. Os resíduos 

devem ser enquadrados na categoria A1, conforme a RDC Anvisa nº 222/2018.  

• Imediatamente após retirar os EPIs, os profissionais devem realizar a higiene 

das mãos. 

• Os EPIs que não são descartáveis, como protetor facial (face shield) ou óculos 

de proteção, devem passar pelo processo de limpeza e posterior desinfecção. 

• Os instrumentos usados durante a autópsia devem ser limpos e desinfetados 

imediatamente após a autópsia, como parte do procedimento de rotina e de 

acordo com as orientações dos fabricantes dos produtos; 

• Deve-se realizar a limpeza e desinfecção rigorosa do local, após o término de 

todos os procedimentos.  

• Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é 

realizada a limpeza e desinfecção do local. 

 

Diante do que foi exposto, não se desconhece que as unidades hospitalares 

estão bem orientadas quanto ao manejo dos corpos, quando constatado que o óbito ocorrido 

nas suas dependências decorreu por caso confirmado ou por suspeita de infecção pela 

covid-19. Não há, contudo, orientações sobre como se deve proceder quando o óbito não 
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ocorre nas unidades hospitalares, mas no domicílio, em instituições de acolhimento ou 

mesmo no espaço público em todo o Estado. 

Nesses casos, não há dúvida de que, para evitar a contaminação pela covid-19, 

não deve ocorrer a manipulação de corpos, nem o contato direto com este. Por outro lado, 

não se sabe, até o momento, qual o procedimento que deverá ser adotado no âmbito do 

Estado do Ceará para que ocorra a constatação do óbito, o preparo e o acondicionamento 

do corpo, quando o óbito não ocorrer nas unidades de saúde. 

Após pesquisa, constatou-se que o Estado da Bahia2, por exemplo, orientou a 

adoção dos mesmos cuidados aplicados ao manejo dos corpos nas unidades hospitalares, 

tendo sido ressaltado, inclusive, que o preparo deverá ocorrer no necrotério ou nas casas 

funerárias quando não existente aquele. No mesmo sentido, recomendou o Município de 

Mariana/MG3. 

A propósito, o CICV recomendou a definição de procedimento para esses 

casos: 

• Recomenda-se identificar previamente os serviços que serão responsáveis pela 

constatação dos corpos nos serviços de saúde, nas instituições sociais e em 

casa, para as pessoas que morrem em domicílio sem ter ido a serviços de 

saúde especializados, a não ser que correspondam a mortes violentas. 

Recomenda-se, igualmente, a identificação prévia dos serviços que ficarão 

a cargo do transporte dos corpos. (negritado) 

 

Por fim, importa verificar se há orientações quanto ao armazenamento 

temporário dos corpos. Segundo se observa da decisão proferida pelo Plantão Judiciário 

Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação Civil Pública nº 0219575-

67.2020.8.06.0001, em 20 de março de 2020, “(...) os óbitos ocorridos em unidades 

hospitalares após o fechamento dos cemitérios devem ser direcionados ao SVO ou IML, 

 
2 Disponível em < http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT_n%C2%BA-

09_27.03_Orientac%CC%A7o%CC%83es-Manejo-de-cada%CC%81veres-em-domici%CC%81lio-

espac%CC%A7os-pu%CC%81blicos-servic%CC%A7os-de-sau%CC%81de-

Funera%CC%81rias.pdf> Acesso em 29 abril 2020. 
3 Disponível em 

<http://mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura_mariana_2018/RECOMENDA%C3%87%C3%83O%20

T%C3%89CNICA%2015%20-%20SERVI%C3%87OS%20FUNER%C3%81RIOS.pdf > Acesso em 

29 abril 2020. 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT_nº-09_27.03_Orientações-Manejo-de-cadáveres-em-domicílio-espaços-públicos-serviços-de-saúde-Funerárias.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT_nº-09_27.03_Orientações-Manejo-de-cadáveres-em-domicílio-espaços-públicos-serviços-de-saúde-Funerárias.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT_nº-09_27.03_Orientações-Manejo-de-cadáveres-em-domicílio-espaços-públicos-serviços-de-saúde-Funerárias.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT_nº-09_27.03_Orientações-Manejo-de-cadáveres-em-domicílio-espaços-públicos-serviços-de-saúde-Funerárias.pdf
http://mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura_mariana_2018/RECOMENDAÇÃO%20TÉCNICA%2015%20-%20SERVIÇOS%20FUNERÁRIOS.pdf
http://mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura_mariana_2018/RECOMENDAÇÃO%20TÉCNICA%2015%20-%20SERVIÇOS%20FUNERÁRIOS.pdf
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acondicionado em local e equipamento apropriado, devendo a remoção ser garantida nas 

primeiras horas do dia imediatamente após o óbito, em caráter liminar ou de outro grau 

de prioridade, se a urgência do caso (...)”. Infere-se, assim, que, nos termos da referida 

decisão, o SVO ou o IML passariam a funcionar como locais de armazenamento de corpos 

quando, como já visto, essa não é a função a ser desempenhada por tais órgãos. 

Ocorre que, em 23 de março de 2020, a Presidência do TJCE (Processo nº 

0623271-49.2020.8.06.0000) suspendeu os efeitos dessa parte da aludida decisão, por 

entender que tal medida causa grave lesão à saúde pública na medida em que aumenta o 

risco de contágio do covid-19 no ambiente de tais unidades administrativas. Na 

oportunidade, a presidência autorizou o Estado do Ceará a adotar as recomendações das 

autoridades sanitárias. 

Em 24 de março de 2020, o Governador do Estado do Ceará, por intermédio 

do Decreto Estadual nº 33.527/2020, alterou o art. 2º do Decreto Estadual 33.523/2020, 

para dispor sobre o armazenamento dos corpos decorrentes de mortes por covid-19: 

Art. 2º No período de emergência estadual em saúde, os corpos decorrentes de 

óbitos pelo novo coronavírus deverão ser enviados da unidade de saúde para o 

serviço funerário, o qual funcionará 24 (vinte e quatro horas) por dia, domingo 

a domingo, observadas as orientações da Agência de Vigilância Sanitária. 

§1º Em caso de óbito fora do horário de funcionamento dos cemitérios, o corpo 

deverá ser guardado na funerária até o dia subsequente, quando possível o 

sepultamento, ficando vedado o velório em qualquer circunstância. 

§2º O procedimento para enterro de pessoas cujo óbito tenha decorrido do novo 

coronavírus observará orientações expedidas pela Secretaria da Saúde. 

Da leitura do referido decreto, depreende-se que, após a preparação do corpo 

decorrente de morte da covid-19, a unidade de saúde deverá encaminhá-lo para o serviço 

funerário, o qual, na hipótese de a morte ocorrer depois de já encerradas as atividades do 

cemitério, deverá guardá-lo até o dia seguinte. 

Tal medida, ao que parece, poderá ser aplicada àquelas pessoas que dispõem 

de plano funerário ou de recursos para a contratação de tal serviço. A questão é 

preocupante, contudo, quando se está diante de alguém que não tem acesso a tais serviços. 

Em sendo assim, fazem-se necessárias ações com o propósito de disciplinar tal situação. 
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De igual modo, não se identificou comando normativo ou judicial semelhante 

para o armazenamento temporário de corpos quando o serviço prestado pelo cemitério se 

mostrar sobrecarregado. Essa foi uma preocupação do CICV e que merece ser considerada 

pelos gestores locais:  

Em caso de os serviços competentes ficarem sobrecarregados, recomenda-se o 

armazenamento temporário dos corpos de pessoas falecidas, antes do enterro, 

em instalações designadas para esse fim (exceto os institutos médico-legais com 

pouca capacidade para esse fim). Em alguns países, o uso de estádios ou igrejas 

tem sido praticado, onde os corpos são colocados em caixões selados ou 

estruturas de refrigeração para uma conservação mais duradoura dos corpos, de 

ser necessário.  

Saliente-se que outras unidades da federação e outros países já enfrentam 

problemas com a sobrecarga dessa espécie de trabalho, tendo alguns gestores procedido 

com a instalação de necrotérios temporários, ainda que em contêineres refrigerados4.  

 

3. DO PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE: 

 

Além das cautelas apontadas para o manejo dos corpos de pessoas vítimas da 

covid-19 ou que, ao falecerem, estavam sob suspeita de contaminação pela covid-19,  os 

órgãos sanitários locais e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também têm emitido 

recomendações acerca do transporte desses corpos, desde o local em que houve a 

preparação e identificação do cadáver até o local onde será realizado o sepultamento ou 

cremação. 

Segundo a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 

31/03/2020, os profissionais responsáveis pelo transporte de corpos devem seguir os 

procedimentos de rotina, observando-se, contudo, se o corpo já fora devidamente 

ensacado, por revestimento impermeável que impeça o vazamento de líquidos, selado e 

identificado. Se não realizado por ocasião da preparação do corpo para transporte, os 

 
4 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/25/local-utilizado-para-

armazenar-corpos-do-11-de-setembro-sera-reativado.htm >  

<https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/09/conteineres-para-armazenar-corpos-de-vitimas-

de-covid-19-sao-instalados-em-hospital-do-es.ghtml > 

<http://www.jornalminuano.com.br/noticia/2020/04/08/governo-do-rs-confirma-plano-de-locar-

conteineres-para-armazenar-corpos-de-vitimas-do-coronavirus >  Acesso em 29 abril de 2020. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/25/local-utilizado-para-armazenar-corpos-do-11-de-setembro-sera-reativado.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/25/local-utilizado-para-armazenar-corpos-do-11-de-setembro-sera-reativado.htm
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/09/conteineres-para-armazenar-corpos-de-vitimas-de-covid-19-sao-instalados-em-hospital-do-es.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/09/conteineres-para-armazenar-corpos-de-vitimas-de-covid-19-sao-instalados-em-hospital-do-es.ghtml
http://www.jornalminuano.com.br/noticia/2020/04/08/governo-do-rs-confirma-plano-de-locar-conteineres-para-armazenar-corpos-de-vitimas-do-coronavirus
http://www.jornalminuano.com.br/noticia/2020/04/08/governo-do-rs-confirma-plano-de-locar-conteineres-para-armazenar-corpos-de-vitimas-do-coronavirus


 
GRUPO ESPECIAL DE COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

 
GRUPO ESPECIAL DE COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Avenida Antônio Sales, nº 1740, Bairro: Dionísio Torres – Fortaleza/CE – CEP: 60135-101 

 

referidos profissionais, valendo-se de desinfectante hospitalar aprovado pela ANVISA e 

de luvas descartáveis nitrílicas, deverão desinfectar a parte externa do saco. O veículo 

utilizado também deverá ser limpo e desinfectado. 

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, por Nota Técnica expedida em 27 

de março de 2020, também apresentou recomendações quanto a essa atividade, destacando, 

na oportunidade, que os cuidados também devem ser adotados pelos profissionais que 

manusearão os corpos para os colocar na urna/caixão. 

Ainda conforme a recomendação estadual, na hipótese de o transporte ficar a 

cargo da empresa de serviços funerários, esta deverá observar os cuidados acima apontados 

e, na hipótese de o corpo já se encontrar acondicionado em urna/caixão, não há necessidade 

dos motoristas dos veículos de transporte fazerem uso de EPI. De igual modo, como os 

familiares que acompanharão o traslado não manusearão o corpo, é dispensável o uso de 

EPI.  

Quanto ao transporte de corpos, o CICV recomendou que “Em caso de um 

número significativo de pessoas falecidas a serem inumadas, recomenda-se minimizar o 

número de transportes/transferências dos corpos de casos confirmados ou suspeitos de 

Covid-19, para diferentes instalações intermediárias, a menos que isso seja estritamente 

necessário.” 

Não foi verificado, contudo, orientações acerca das providências que serão 

adotadas na hipótese de o veículo utilizado para o transporte se envolver em acidente de 

trânsito, mormente se houver a ruptura do saco utilizado para embalar o corpo 

transportado, a semelhança do que se verificou no Estado de Goiás5. 

Ainda quanto ao tema, imperioso destacar a ausência de disciplinamento do 

traslado dos corpos para outras cidades, estados ou países, se possível, ou não, durante o 

período de emergência em saúde devido a pandemia do covid-19, à semelhança do que já 

decidiu a Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, da 

Prefeitura do Rio de Janeiro (PORTARIA “N” S/SUBVISA Nº 534, DE 24 DE MARÇO 

DE 2020).  

 
5 Disponível em 

<https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/recomendacao_somatoconservacao_funerarias

_cemiterios_crematorios.pdf > Acesso em 28 abril 2020. 

https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/recomendacao_somatoconservacao_funerarias_cemiterios_crematorios.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/recomendacao_somatoconservacao_funerarias_cemiterios_crematorios.pdf
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Pelo que foi exposto, órgãos sanitários apresentaram uma série de 

recomendações voltadas aos estabelecimentos responsáveis por prestar serviços funerários 

relativos ao manejo e preparação de corpos cuja morte se relaciona aos casos confirmados 

ou suspeitos do covid-19. Isso porque estudos científicos revelam a possibilidade de 

contaminação pelo cadáver. 

Diante desse cenário, é possível que estabelecimentos funerários, sob o 

iminente risco de contaminação e a ausência de protocolos de segurança, venham a recusar 

a prestação do serviço. Nesse caso, toda cautela é devida, mormente porque a recusa está 

pautada na falta da segurança necessária à equipe de profissionais. Numa situação dessa, 

prudente e necessário o agir da Administração, seja pela Secretaria de Ação Social ou 

similar, a fim de assegurar, com observância dos cuidados acima listados, a preparação do 

corpo para o sepultamento ou cremação.  

O CICV, inclusive, recomendou “(…) considerar a relevância ou a 

necessidade de serviços gratuitos de enterro e cremação, bem como da emissão de 

Certificados de Óbito, para populações vulneráveis, em países onde existem políticas 

públicas de assistência a essas populações”. 

 

4. DO VELÓRIO, SEPULTAMENTO OU CREMAÇÃO: 

 

Consoante já exposto, várias recomendações têm sido expedidas com o viso 

de melhor gerir o manuseio e a preparação dos corpos de pessoas falecidas com suspeita 

de contaminação pela covid-19 ou já confirmadas, a fim de evitar contágio da doença 

mediante manuseio prolongado do corpo e aglomerações em torno do mesmo.  

Além dessas orientações, Notas Técnicas expedidas por órgãos sanitários têm 

apresentado diretrizes quanto ao serviço funerário, ao sepultamento e à cremação. 

Sobre o serviço funerário, o art. 2º do Decreto Estadual 33.523/2020, alterado 

pelo Decreto Estadual nº 33.527/2020, de 24 de março de 2020, estabelece que seu 

funcionamento deverá ocorrer 24h por dia, de domingo a domingo. O referido ato 

preceitua, ainda, que esses serviços devem observar as orientações da ANVISA. A Nota 

Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 31/03/2020, apresentou as 

orientações sobre o tema, destacando a necessidade da equipe da funerária e responsáveis 
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pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico: classe de risco 3, para que medidas 

apropriadas sejam tomadas para protegê-los de uma possível contaminação. A referida nota 

assinalou também o seguinte: 

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

manipulação excessiva do corpo, mas caso haja necessidade de preparação do 

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

● Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por autópsia. 

● 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 o corpo não seja embalsamado, para evitar a manipulação 

excessiva do corpo. 

● Deve-se realizar a desinfecção externa do caixão com álcool líquido a 70% ou 

outro desinfetante, antes de levá-lo para o velório. Atenção: usar luvas limpas 

para realizar esse procedimento. 

(…) 

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 do funeral. 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; 
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- 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 encarregados de colocar o corpo na sepultura, em pira funerária, etc. devem 

usar luvas e higienizar as mãos com água e sabonete líquido, após retirada das 

luvas. (negritado) 

Pelo que se observa acima, a ANVISA recomenda uma série de cuidados a 

serem adotados, caso ocorra funeral, os quais, por certo, prevenirão aglomerações no atual 

contexto epidemiológico.  

Em sendo a morte decorrente do novo coronavírus, ainda que o paciente 

estivesse sob suspeita do covid-19, o Ministério da Saúde, em documento sobre o Manejo 

de corpos no contexto do novo coronavírus, consignou não recomendar a realização de 

velórios. Nesses casos, o art. 2º, §1º, parte final, do Decreto estadual nº 33.523/2020, 

proíbe a realização de velório no Estado do Ceará durante o estado de emergencial de 

saúde.  

Foi visto que, nos casos de óbitos decorrentes do covid-19, não há permissão 

para que familiares e amigos velem o corpo. No entanto, essa medida não impede os 

familiares de decidirem se o corpo será sepultado ou cremado. Na verdade, segundo se 

infere da mencionada Nota Técnica da ANVISA, a cremação ou o enterro será uma escolha 

da família, de acordo com suas preferências e costumes. 

Calha destacar que o CICV, sobre o assunto, ressalta a necessidade de 

assegurar respeito pela dignidade dos mortos e de seus familiares e apresenta, dentre 

outras, as seguintes recomendações: 

Recomenda-se que a instituição responsável informe ao público em geral, de 

maneira proativa, sobre a centralização da informação e sobre todos os 

processos de enterro ou cremação, para que as pessoas que buscam informações 

ou contatos saibam quem, onde, quando e como proceder em caso de 

necessidade (comunicação pública) Em caso de um número significativo de 

pessoas falecidas a serem inumadas, recomenda-se a identificação prévia de 

espaços específicos (humanitários) nos cemitérios disponíveis, onde um enterro 

adequado dos corpos possa ser realizado. 

• É essencial evitar medidas prematuras para o destino final de cadáveres em 

valas comuns ou crematórios, mesmo no caso de um número alto de pessoas 
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falecidas Recomenda-se que sejam enterrados individualmente os corpos de 

pessoas não identificadas ou das pessoas identificadas que não foram 

acompanhadas ou reclamadas por familiares, e que faleceram por COVID-19 ou 

devido a outras causas. 

Isso garantirá que, após a emergência, os familiares possam acessar o local exato 

do enterro de seus entes queridos, para realizar rituais funerários e seu processo 

de luto. 

• Nos casos de pessoas falecidas por COVID-19 não identificadas ou que, tendo 

sido identificadas, não foram acompanhadas ou reclamadas por familiares, a 

cremação não é recomendada. Caso estes corpos possam ser identificados 

posteriormente e / ou entregues às suas famílias, é essencial poder ter acesso a 

eles, para estes fins. Para os outros casos (pessoas identificadas, acompanhadas 

e reclamadas), recomenda-se respeitar os desejos dos familiares em relação à 

inumação ou cremação de seus entes queridos. 

• Também é recomendado o armazenamento adequado ou enterro (juntamente 

com a pessoa falecida) dos pertences pessoais que ele possuía no momento de 

sua morte, dada a importância deles, para um processo de identificação 

subsequente. 

• Antecipando um aumento significativo do número de inumações, e visando 

garantir a rastreabilidade dos restos mortais de pessoas não identificadas, 

desacompanhadas, ou identificadas, mas não reclamadas, recomenda-se o 

fortalecimento dos sistemas de registro físico e documental sobre o local de 

enterro. Também é recomendável prestar atenção especial ao seguinte, em 

termos de planejamento: preservação das cadeias de custódia e marcação 

indelével dos corpos (código único), para evitar desaparecimentos 

“administrativos”. 

• Finalmente, recomenda-se fazer adequada planificação sobre os materiais 

necessários para garantir a proteção pessoal dos funcionários envolvidos no 

manejo dos corpos, assim como sobre o descarte adequado desses materiais após 

o uso. 

(…) 

Recomenda-se considerar a relevância ou a necessidade de serviços gratuitos de 

enterro e cremação, bem como da emissão de Certificados de Óbito, para 

populações vulneráveis, em países onde existem políticas públicas de 

assistência a essas populações 

•• Recomenda-se incluir no sistema de saúde a prestação de serviços de saúde 

mental e de apoio psicossocial aos familiares que, por serem portadores da 
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Covid-19 ou que, devido às regulamentações adotadas em / por cada país, não 

podem realizar rituais fúnebres caso seus entes queridos tenham falecido. 

• Se possível, recomenda-se o uso de técnicas como videoconferências, para que 

as famílias que não puderem participar dos processos de sepultamento ou 

cremação possam ter acesso remoto aos momentos de despedida de seus entes 

queridos. 

Sabe-se que a Lei n.° 13.979/2020, aos dispor sobre as medidas de 

enfrentamento da covid-19, dispôs sobre a possibilidade de adoção da exumação, 

necropsia, cremação e manejo de cadáver (art. 3º). 

O Decreto Estadual nº 33.523/2020, que apresentou as ações de enfrentamento 

aplicadas no âmbito do Estado do Ceará, à exceção do que consta no art. 3º, não dispôs 

sobre as questões que se apresentam quando identificados óbitos decorrentes do covid-19, 

a exemplo do sepultamento e da cremação. 

Quanto ao enterro, o Ministério da Saúde recomenda que:  

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;  

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

biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações.  

No que diz respeito a cremação, tem-se como possível a sua realização, a 

critério da família. Em outros países, a exemplo de Portugal6, apesar de não obrigatória, a 

cremação chegou a ser recomendada nas situações de infecções confirmadas ou suspeitas 

da covid-19. 

Além do disposto na Lei nº 13.979/2020, a Lei nº 6.015/73 também prevê 

possível a ocorrência da cremação no interesse da saúde pública: 

 

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do 

lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o 

falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura 

do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em 

caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou 

verificado a morte. 

 
6 Disponível em <https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-

0022020-de-16032020-pdf.aspx > Acesso em 29 abril 2020. 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022020-de-16032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022020-de-16032020-pdf.aspx
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(...) 

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado 

a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de 

óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, 

no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. 

 

Repise-se, todavia, que tal medida não fora recomendada ou mesmo 

determinada pela Governo do Estado do Ceará. Por consequência, tem-se que a cremação 

do corpo, até determinação em contrário, fica a critério dos familiares do falecido. 

Um outro ponto que merece reflexão por parte dos gestores e autoridades 

sanitárias diz respeito à possibilidade de apoio dos municípios ou Estado de arcarem com 

as despesas da cremação, se de interesse dos familiares. A propósito, essa foi a medida 

adotada pelo município de Betim/MP7. O município de Cuiabá/MT8, à semelhança de 

Portugal, recomendou a cremação. 

A temática, contudo, reclama cautela e, se adotada, exigirá cuidados, 

especialmente no que diz respeito às pessoas não identificadas, pois inviabiliza exumação 

para posterior identificação do morto ou quiçá da causa do óbito. 

 

5. DO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NO CASO DE MORTE DE PESSOA 

NÃO IDENTIFICADA OU NA AUSÊNCIA DE FAMILIARES OU PESSOA 

CONHECIDA DO FALECIDO: 

 

Consoante já exposto, em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho 

Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde, mediante a Portaria Conjunta nº 01, de 30 de 

março de 2020, na hipótese de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do obituado 

ou em razão de exigência de saúde pública, autorizou o sepultamento e a cremação sem 

prévia lavratura do registro civil de óbito. 

A medida se coaduna com o estado de emergência em saúde pública decorrente 

da pandemia, que pode inviabilizar a apresentação documental necessária para a realização 

 
7 Disponível em < https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/prefeitura-de-betim-assume-cremacao-

de-vitimas-da-covid-19-1.2322664> Acesso em 29 abril 2020. 
8 Disponível em < também  http://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/secretario-de-saude-assina-portaria-que-

regulamenta-procedimentos-de-manuseio-de-vitimas-do-covid-19/21612 > Acesso em 29 abril 2020. 

https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/prefeitura-de-betim-assume-cremacao-de-vitimas-da-covid-19-1.2322664
https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/prefeitura-de-betim-assume-cremacao-de-vitimas-da-covid-19-1.2322664
http://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/secretario-de-saude-assina-portaria-que-regulamenta-procedimentos-de-manuseio-de-vitimas-do-covid-19/21612
http://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/secretario-de-saude-assina-portaria-que-regulamenta-procedimentos-de-manuseio-de-vitimas-do-covid-19/21612
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do sepultamento ou cremação, seja por questões sanitárias, seja devido à sobrecarga do 

setor funerário. 

A mencionada Portaria estabelece medidas que devem ser adotadas pelos 

serviços de saúde na emissão da Declaração de Óbito das pessoas não identificadas ou das 

identificadas, mas não reclamadas: 

Art. 1º – in omisiis 

(…) 

§2º. Quando da emissão da Declaração de Óbito/DO de pessoa não identificada, 

devem os serviços de saúde, na medida das suas possibilidades, anotar na 

declaração a estatura ou medida do corpo, cor da pele, sinais aparentes, idade 

presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o 

seu reconhecimento, além de providenciar, também se for possível, fotografia 

da face e impressão datiloscópica do polegar que deverão ser anexados à 

Declaração de Óbito e arquivados no estabelecimento de saúde, juntamente com 

o prontuário e cópia de eventuais documentos. 

 

Urge salientar, porém, que a aplicação do referido não pode ocorrer de forma 

isolada, mas em harmonia com as várias recomendações que tem sido expedidas no atual 

estágio de Emergência em Saúde, sobretudo com o disposto no art. 81 da Lei nº 6.015/73, 

à vista de colaborar com a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, instituída 

pela Lei n. 13.812/2019, e com o Sistema Nacional de Localização e Identificação de 

Desaparecidos – SINALID/CNMP, a fim de assegurar o respeito à dignidade do de cujus 

e de seus familiares e/ou herdeiros. 

Ao que parece, essa também tem sido uma preocupação da Comissão de 

Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que, por 

intermédio da NOTA TÉCNICA N° 2/2020, de 14 de abril de 2020, sugeriu: 

1. Colaboração com os procedimentos de identificação e localização de 

familiares dos pacientes hospitalizados em razão da pandemia do novo 

Coronavírus – Covid-19, mesmo após eventual óbito, especialmente no que 

tange ao cumprimento do disposto artigo 1º e parágrafos da PORTARIA 

CONJUNTA Nº 1, DE 30 DE MARÇO DE 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e do Ministério da Saúde; 

2. Estabelecimento de contato com o sistema de saúde em âmbito estadual, 

disponibilizando o uso do Sistema Nacional de Localização e Identificação de 
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Desaparecidos (SINALID/CNMP), para os fins do disposto no artigo 1º e 

parágrafos da PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 30 DE MARÇO DE 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde; 

3. Criação de registros (e anexação aos respectivos documentos)  relativos a 

pessoas não identificadas ou hospitalizadas sem conhecimento de seus 

familiares no Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos 

(SINALID/CNMP) em cada estado da federação, a critério das autoridades de 

saúde e sanitária locais, bem como das coordenações dos Programas de 

Localização e Identificação de Desaparecidos dos Ministérios Públicos 

estaduais; 

4. Anexação, ao respectivo registro, de cópia da declaração de eventual óbito e 

de informações sobre o local de sepultamento, para fins de posterior orientação 

dos familiares, no caso de haver o registro da hospitalização no Sistema 

Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID/CNMP). 

 

Sobre o assunto o CICV, ao apresentar orientações acerca da gestão de 

cadáveres, destacou que tais medidas seriam necessárias para “(…) evitar o manejo 

inadequado de corpos, a falta de respeito pela dignidade dos mortos e de suas famílias, 

um aumento de casos de desaparecimento de pessoas devido à não implementação de 

padrões científicos de identificação de pessoas, o não cumprimento de medidas proteção 

pessoal”. Consignou na oportunidade: 

• A necessidade de realizar exumações futuras para poder identificar os corpos 

enterrados como não identificados ou para poder entregar os corpos de pessoas 

falecidas que não foram acompanhadas ou reclamadas por seus familiares em 

primeira instância, entre outras. 

(…) 

• Se a pessoa falecida não estiver identificada, todos os esforços para identificá-

la o mais rapidamente possível devem ser envidados. Isso implica que, no 

momento da morte, seja feito o registro da descrição física completa da pessoa, 

que sejam tiradas 

fotografias do corpo, colhidas as impressões digitais, a carta odontológica (se 

possível), bem como colhida uma amostra biológica de referência para análise 

genética posterior. Para obter mais informações, consulte: 

https://www.icrc.org/pt/publication/gestao-de-cadaveres-apos-desastres-

manualpara-equipes-de-primeira-resposta-no-terreno. 

(...) 
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Além de se fazer a documentação correta das características individualizantes 

das pessoas falecidas não identificadas, deve ser mantido um registro cuidadoso 

da rastreabilidade do corpo dessas pessoas e também de pessoas falecidas não 

acompanhadas, ou identificadas, mas não reclamadas, até o seu local de enterro. 

O registro deve ser adotado por todas as instituições responsáveis pela gestão de 

corpos de pessoas falecidas (sistema de saúde, sistema médico-legal, 

instituições encarregadas de verificar os óbitos, socorristas, cemitérios e outras 

pessoas designadas para esse fim). 

• Se a pessoa falecida não foi identificada ou não foi acompanhada ou reclamada 

por familiares, deve-se consultar os registros de pessoas registradas como 

desaparecidas. Deve-se, também, promover a coordenação com as autoridades 

responsáveis, como, por exemplo, os assistentes sociais de hospitais e outros 

serviços de assistência a grupos vulneráveis, para acelerar a localização dos 

familiares das pessoas falecidas. Isto permitirá que os familiares possam ser 

notificados acerca da morte de seus entes queridos, e que sua vontade seja 

respeitada acerca da inumação ou cremação. 

 

Envolto nessa preocupação, calha registrar que a Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão, por intermédio do Ofício nº 114/2020/PFDCMPF9, de 06 de abril de 

2020, oficiou ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério da Saúde, sugerindo que:  

 

(i) restos mortais de pessoas não identificadas ou que, identificadas, não foram 

reclamados, não sejam cremados, mas sim enterrados, o que possibilita 

exumação para eventual posterior confirmação de identidade; 

(ii) seja adotado formulário padronizado de identificação de cadáveres não 

identificados ou não reclamados, de uso obrigatório pelos serviços de saúde e 

funerários. A título de exemplo, vide o modelo sugerido nos Capítulo 4 e Anexo 

3 do documento de autoria da OPAS, OMS e CICV (Gestão de Cadáveres após 

Desastres: Manual para Equipes de Primeira Resposta no Terreno), acima 

referido, disponível no endereço eletrônico https://shop.icrc.org/gestion-

desdepouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-

despremiers-intervenants-669.html, ou no Anexo 13 do Manual elaborado pela 

Interpol (Disaster Victims Identification Guide), em 

 
9 Disponível em <http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-

pfdc/oficios/Of.1142020CNJeMSPortariaConjunta12020.pdf > Acesso em 1º maio 2020. 

http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc/oficios/Of.1142020CNJeMSPortariaConjunta12020.pdf
http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc/oficios/Of.1142020CNJeMSPortariaConjunta12020.pdf
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https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2510951/mod_resource/content/1/DV

I%20INTERPOL%20GUIDE%202014.pdf; 

(iii) se considere obrigatório que os restos mortais sejam enterrados com 

etiqueta de identificação a prova d’água afixada ao corpo e a um envoltório do 

cadáver, o qual deve seguir com suas roupas, tal como se sugere no manual de 

autoria da OPAS, OMS, CICV e FISCVCV (vide Capítulo 5 e Anexo 3) e no 

manual da Interpol (Anexo 13); 

(iv). se determine que sejam sepultados junto ao corpo todos os bens portáteis 

que estavam com a pessoa por ocasião da morte, envoltos em saco plástico com 

igual etiqueta de identificação utilizada no cadáver; 

(v) seja determinado aos serviços funerários que insiram, no livro ou sistema 

próprio de registro de inumações, informação de que se trata de sepultamento 

realizado no contexto da pandemia, com anotação dos dados da etiqueta de 

identificação; 

(vi) seja determinado aos serviços funerários que mantenham identificação clara 

e precisa das sepulturas, com informação de fácil cruzamento de dados com o 

registro de sepultamentos; 

(vii) seja criado um banco de dados nacional único para inserir os dados dos 

formulários e das respectivas etiquetas, assim como para inserção do local de 

sepultamento. Nesse sentido, sugere-se aproveitar o funcionamento do 

SINALID – Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, 

coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme 

Portarias CNMP-PRESI nº 64 e 154, ambas de 2018; 

(viii) se torne obrigatório que pelo menos uma das seguintes medidas de 

identificação seja adotada: coleta de impressões digitais ou coleta de material 

para exame genético (swab de gengiva), sempre acompanhadas de fotografia, 

conforme padrões e procedimentos a serem definidos nacionalmente; 

(ix) se considere estabelecer com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

e secretarias de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal, 

procedimentos para a colheita, por profissional qualificado dos serviços de 

polícia científica, das impressões digitais e/ou de swab gengival, bem como para 

a obtenção de fotografias, dos corpos não identificados ou não reclamados, com 

o estabelecimento de um banco de dados nacional com o material obtido. 

Conforme possibilidades técnicas, também se poderia cogitar da polícia 

científica federal, estadual ou distrital capacitar profissionais dos serviços de 

saúde para a colheita de material datiloscópico, swab gengival e/ou fotografias; 
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(x) seja avaliada a possibilidade de definir, desde logo, que, em casos de 

exumação para liberação de espaço nos cemitérios, não sejam destruídos os 

despojos de pessoas não identificadas ou não reclamadas, mas acondicionados, 

individualmente, em ossários ou locais equivalentes, com possibilidade de 

rastreabilidade. 

Em sendo assim, tem-se por necessário o preenchimento detalhado da 

declaração de óbito de pessoas não identificadas ou identificadas mas não reclamadas, a 

qual deverá conter o máximo de informações que permitam a identificação do de cujus, 

impedindo, por conseguinte, um incremento do número de pessoas desaparecidas. Além 

disso, tal medida visa conferir proteção aos direitos da pessoa falecida, bem assim dos seus 

familiares de identificarem onde se encontram os restos mortais da pessoa falecida e de 

exercerem o luto. 

 

6. DOS LOCAIS PARA SEPULTAMENTO: 

 

Uma outra questão igualmente relevante é a que se relaciona à existência de 

vagas nos cemitérios públicos, para sepultamento, especialmente se crescente o número de 

óbitos decorrentes da covid-19, evitando-se, por consequência, problema semelhante ao 

ocorrido na cidade de Guayaquil, no Equador, e na cidade de Manaus/AM. 

Dessa forma, é imperiosa a adoção de medidas com o viso de aumentar a 

capacidade dos cemitérios públicos, de reforçar os cuidados com a proteção dos 

profissionais envolvidos no sepultamento, fornecendo-lhes os EPIs devidos, além de, se 

for o caso, garantir incremento no efetivo de profissionais (coveiros) e na quantidade de 

urnas. 

 

7. DA CONCLUSÃO: 

 

Diante das considerações apresentadas, percebe-se a necessidade de se 

estabelecer rotinas e/ou procedimentos relacionados à gestão dos óbitos durante o estado 

de emergência de saúde pública devido à pandemia de covid-19, desde o fornecimento de 

EPIs aos profissionais que manuseiam os cadáveres até as providências que viabilizem o 

sepultamento, a cremação e o exercício do luto.  
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Desta feita, sugere-se a expedição de recomendações ao Governador do Estado 

do Ceará, aos Prefeitos dos municípios do Estado do Ceará, à Secretaria do Estado do 

Ceará, às Secretarias de Saúde dos Municípios do Estado do Ceará, à Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, às Secretarias de Desenvolvimento Social, 

ou similar, dos Municípios do Estado do Ceará, ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), 

à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), à Polícia Civil do Estado do Ceará, aos 

Hospitais Públicos e Privados, aos Postos de Saúde, às UPAs, às funerárias e aos 

cemitérios, públicos e privados, de todo o Estado do Ceará, no sentido de que adotem 

providências para dar cumprimento às orientações acerca do manejo de corpos por ocasião 

do contexto da pandemia do covid-19, bem assim requisitadas informações acerca das 

rotinas e/ou procedimentos já implementados para gerir os óbitos ocorridos nesse período. 

 

Fortaleza/CE, 29 de junho de 2020. 
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