
 

 

 

Prefeitura de Piên 

Secretaria de Saúde de Piên 

Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica 

 

Nota Técnica 001/2020, de 14 de Maio de 2020,  

Manejo de corpos no contexto do Covid-19 

 

Esta nota técnica tem como objetivo esclarecer as ações a serem tomadas frente aos óbitos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19, assim como orientar as demais questões acerca deste 

assunto. 

As informações deste documento seguem as instruções da Nota Técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19 do 

Ministério da Saúde e os Decretos Municipais nº 60 (29.04.2020) e nº 62 (30.04.2020). 

O Anexo II desta nota técnica deverá ser entregue ao familiar/responsável pelo 

corpo, pelo servidor ou prestador de serviço que tiver contato com o familiar/responsável 

pelo corpo, nas diferentes situações em que o óbito ocorrer. 

 

1. Considerações gerais 

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

sendo que o vírus SARS-COV-2 pode permanecer vivo em superfícies por 24 (vinte e quatro) horas ou 

mais. 

A transmissão da doença também pode ocorrer por meio do manejo de corpos, sobretudo em 

unidades de saúde. Isso é agravado por uma situação de ausência ou uso inadequado dos 

equipamentos de proteção individual (EPI). Nesse contexto, os profissionais envolvidos com os 

cuidados com o corpo ficam expostos ao risco de infecção. 

A realização de velórios por óbitos que não sejam suspeitos/confirmados do Covid-19 deverão 

obedecer ao disposto nos Decretos Municipais nº 60/2020 e nº 62/2020.  

O velório de pacientes suspeitos/confirmados de Covid-19 são proibidos de acordo com os 

decretos municipais acima citados. 

 

1.1. Manejo de corpos referentes aos óbitos suspeitos/confirmados de Covid 19 

O manejo dos corpos será aplicado para todos os casos suspeitos ou confirmado. 

O corpo não deve ser retirado do local do óbito sem proteção adequada, assim como não 

deve ser deslocado até o necrotério/funeral sem a mesma proteção, independente do local em que 

ocorrer.  

 

 

 



 

 

 

 

Os corpos devem ser envoltos e acondicionados em saco impermeável. O saco deve conter 

um sistema de vedação (zíper, lacre ou similar), devendo ser limpo e higienizado com álcool 70%, 

solução clorada 0,5%-1% ou outros saneante regularizado pela ANVISA. Posteriormente o corpo 

ensacado será acondicionado em urna funerária que será imediatamente lacrada. Em hipótese 

alguma, a urna e o saco podem ser abertos, sob pena da punição prevista em lei. 

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

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

crônicas, cardiopulmonares, oncológicas ou imunodeprimidos, não devem se expor às atividades 

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

 

2. Responsabilidades 

2.1. Serviços de saúde 

• Orientar familiares e demais pessoas que tiveram contanto com paciente suspeito ou 

contaminado com COVID-19, a manterem o isolamento social domiciliar até saída oficial do 

resultado do exame. Após saída do resultado, se confirmar para Covid-19, o paciente deverá 

ficar isolado no seu domicílio por mais 14 (quatorze) dias; 

• Registrar nomes, datas e atividades de todos os trabalhadores que participaram dos cuidados 

post-mortem, incluindo a limpeza de sala/quarto/enfermaria de acordo com o Anexo I – 

Planilha de Registro de Procedimento;  

• Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) para todos seus trabalhadores; 

• Realizar a higienização e desinfecção de todo e qualquer local que teve contato com o 

paciente suspeito ou confirmado; 

• Descartar de forma adequada, EPI, utensílios, vestes e equipamentos utilizados por 

funcionários e pacientes suspeitos ou confirmados; 

• Notificar casos suspeitos e confirmados de Covid-19, na ficha de notificação padrão; 

• Comunicar casos suspeitos e confirmados de Covid-19 para a Vigilância Epidemiológica; 

• Comunicar o óbito por Covid 19 à Vigilância Epidemiológica via contato telefônico e 

posteriormente formalizar esse registro; 

• Orientar familiares/responsáveis sobre os procedimentos que serão realizados no pós-óbito, 

tanto hospitalar como domiciliar; 

• Guardar o corpo do paciente de forma adequada (saco lacrado) até a chegada de serviço de 

assistência funerária. 

2.1.1. Médicos 

• Utilizar corretamente todos os EPI; 

• Atestar o óbito; 
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• Preencher clara e corretamente a ficha de declaração de óbito; 

• Comunicar o óbito à Vigilância Epidemiológica; 

• Orientar familiares/responsáveis pelo paciente sobre o óbito e também sobre as questões 

referentes ao post-mortem, quarentena/isolamento e funeral; 

• Se necessário solicitar auxílio de suporte psicológico para o serviço de psicologia e/ou serviço 

social; 

• Orientar sua equipe em relação aos cuidados frente a um óbito suspeito ou confirmado de 

coronavírus. 

 

 

Declaração de óbito: 

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

ocorrida em hospitais e outras unidades de saúde ou em domicílio. 

A entrega da via amarela da declaração de óbito (DO) deverá ser entregue apenas para um 

familiar ou pessoa responsável pelo paciente, de forma rápida e sem contato físico e após realizar a 

higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel 70%. 

2.1.2. Equipe de enfermagem 

• Utilizar corretamente todos os EPI; 

• Orientar funcionários da equipe e funcionários da limpeza sobre cuidados pessoais e com o 

descarte adequado dos EPI, utensílios, vestes e equipamentos utilizados por funcionários que 

tiveram contanto com o paciente, assim como objetos dos pacientes suspeitos ou 

confirmados; 

• Orientar funcionários da equipe e funcionários da limpeza para a correta higienização e 

desinfecção do local e de qualquer superfície que teve contato com o paciente suspeito ou 

confirmado, tanto em caso hospitalar como domiciliar; 

• Orientar familiares/responsáveis pelo paciente sobre o óbito e também sobre as questões 

referentes ao post-mortem hospitalar ou domiciliar, quarentena/isolamento domiciliar 

(preenchimento de termos de isolamento caso exija a situação), limpeza e desinfecção do 

domicílio e funeral; 

• Orientar sua equipe em relação aos cuidados frente a um óbito suspeito ou confirmado de 

coronavírus; 

• Com o apoio de toda a equipe, guardar o corpo no saco impermeável, lacrado e higienizado, 

até a chegada do serviço de funeral. 

2.1.3. Serviço de limpeza 

• Utilizar corretamente todos os EPI; 
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• Descartar adequadamente os EPI, utensílios, vestes e equipamentos utilizados pelas equipes e 

demais funcionários que tiveram contato com o paciente, assim como os objetos utilizados 

pelo paciente suspeito ou confirmado; 

• Realizar a correta higienização e desinfecção do local e de qualquer superfície que teve 

contato com o paciente suspeito ou confirmado, utilizando álcool a 70%. 

2.2. Serviços de psicologia e/ou serviço social 

• Prestar suporte técnico quando solicitado por médicos, equipe de enfermagem ou demais 

casos que seja necessário; 

• Prestar suporte psicológico aos familiares e amigos do paciente; 

• Orientar familiares/responsáveis pelo paciente sobre a assistência funerária, assim como 

sobre os cuidados com o funeral, de acordo com o Anexo II - Orientações para Funerais e 

contatos telefônicos dos responsáveis pelos cemitérios municipais. 

2.3. Vigilância em Saúde 

• Alimentar o Notifica Covid 19, que é um sistema referente aos casos suspeitos e confirmados 

de coronavírus; 

• Quando há coleta de material para casos suspeitos e confirmados, alimentar o GAL, que é o 

sistema que faz o gerenciamento de amostras laboratoriais; 

• Oferecer suporte técnico aos profissionais de saúde e demais funcionários em relação ao 

Covid-19. 

2.4. Cemitérios 

• O coveiro e o auxiliar de coveiro devem usar todos os EPI e vestes necessárias para os 

procedimentos de enterro (luvas descartáveis, máscara cirúrgica, bota impermeável); 

• Seguir as orientações do Anexo II – Orientações para Funerais e contatos telefônicos dos 

responsáveis pelos cemitérios municipais. 

2.5. Capelas 

• Seguir orientações do Decreto Municipal nº 60/2020, Decreto Municipal nº 62/2020 e demais 

legislações específicas; 

• Disponibilizar produtos (álcool 70%) para a frequente higienização das salas, copas, 

banheiros, maçanetas, mesas, balcões, cadeiras, entre outros; 

• Disponibilizar produtos como sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis nas instalações 

sanitárias; 

• Higienizar as capelas mortuárias a cada velório, com álcool 70%; 

• Após o corpo estar no caixão, este deverá permanecer fechado e vedado e não mais poderá 

ser aberto, sendo obrigatória a desinfecção do mesmo imediatamente, até o local do enterro ou 

cremação; 

 



 

 

 

 

• Seguir as orientações do Anexo II – Orientações para Funerais e contatos telefônicos dos 

responsáveis pelos cemitérios municipais. 

2.6. Familiares/responsáveis pelo corpo 

• Solicitar assistência funerária; 

• Solicitar os serviços do cemitério. Nos casos dos cemitérios municipais, os responsáveis pelo 

corpo deverão entrar em contato com o responsável pelos cemitérios das localidades de 

acordo com o Anexo II – Orientações para Funerais e contatos telefônicos dos responsáveis 

pelos cemitérios municipais; 

• Seguir as orientações do Decreto Municipal nº60/2020, Decreto Municipal nº62/2020 e 

demais legislações específicas; 

• Seguir as orientações do Anexo II – Orientações para Funerais e contatos telefônicos dos 

responsáveis pelos cemitérios municipais; 

• Fornecer álcool gel, álcool liquido70%, luvas, máscaras de proteção facial, panos de limpeza e 

demais itens necessários para os participantes do velório e funeral. 

3. Manejo de corpos pós-óbito de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 

3.1. Em qualquer ocorrência hospitalar e domiciliar, com procedimentos realizados pela 

equipe técnica: 

• A dignidade dos mortos, sua cultura, religião, tradições e suas famílias, devem ser 

respeitadas; 

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

estar presentes apenas os profissionais estritamente necessários (todos com EPI); 

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

• Os EPI recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são: luvas, 

gorro, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável de manga comprida, e 

máscara cirúrgica; 

• Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como coleta de amostras 

respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente; 

• O preparo e/ou manejo apressados de corpos de pacientes suspeitos ou confirmados com 

COVID-19, devem ser evitados; 

• Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento; 

• Utilizar botas impermeáveis;  

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

contato com os fluídos corporais. O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito 

imediatamente e em local adequado; 
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• Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com 

cobertura impermeável;  

• Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;  

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

fluídos corporais;  

• Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável;  

• Sugere-se que não haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, mantendo uma 

distância de dois metros entre eles;  

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

máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção;  

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

ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição; 

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

mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluídos 

corporais;  

• Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, data de nascimento, 

nome da mãe e CPF, utilizando esparadrapo com letras legíveis, fixado na região toráxica;  

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

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

• NÃO é recomendado realizar tanatopraxia (formolização e embalsamamento);  

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

1ª- enrolar o corpo com lençóis;  

2ª- colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja vazamento de 

fluidos corporais);  

3ª- colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%, solução 

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

do saco.  

• Colocar etiqueta com identificação do falecido. Identificar o saco externo de transporte com 

informação relativa ao risco biológico: COVID-19, agente biológico classe de risco 3;  

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

reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou 

outro saneante regularizado pela ANVISA;  

• Na chegada ao necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado como 

COVID-19, agente biológico classe de risco 3; 

 

 



 

 

 

 

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

familiares/responsáveis;  

• Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou 

outro saneante regularizado pela ANVISA;  

• Após lacrada, a urna não deverá ser aberta;  

• Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão, também 

devem adotar as medidas de precaução aqui expostas, até o fechamento do caixão;  

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

adotar as precauções padrão (em especial a higiene das mãos) e usar avental ou capote e 

luvas. Caso haja risco de respingos, dos fluídos 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 desinfecção; 

• O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de COVID-19, 

agente biológico classe de risco 3;  

• Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se descartável) em 

lixo infectante;  

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

• Caso o motorista venha a manusear o corpo, devem ser observados todos os cuidados 

apontados anteriormente;  

• Quando remover os EPI, todos os profissionais devem realizar a higiene das mãos; 

• Nos procedimentos de limpeza recomenda-se NÃO utilizar água sob pressão, ou qualquer 

outro método que possa gerar respingos ou aerossóis.  

3.2. Ocorrência domiciliar 

• Seguir orientações descritas no item 3.1; 

• Os familiares/responsáveis que reportarem o óbito deverão receber orientações para não 

manipularem os corpos e evitarem o contato direto;  

• Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de COVID-19, o 

médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde; 

• A equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) deverá proceder a investigação do caso: 

verificar a necessidade de coleta de amostras da causa do óbito; 

• A retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, observando as medidas de 

precaução individual, conforme descrito anteriormente;  

• O corpo deverá ser envolto em lençóis e em saco plástico (esse saco deve impedir o 

vazamento de fluidos corporais);  
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• As pessoas que tiveram contato com o falecido deverão receber orientações de desinfecção 

dos ambientes e objetos (álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante 

regularizado pela ANVISA); 

• O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de precaução e ser 

realizado em carro mortuário;  

• Após o transporte, o veículo deve ser sanitizado e desinfectado.  

3.3. Ocorrência em espaço público 

• No momento da informação recebida, o responsável (dos serviços de saúde, ou outro serviço 

municipal), deverá orientar para que ninguém realize manipulação/contato com o corpo;  

• O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência hospitalar e domiciliar, 

item 3.1 e 3.2; 

• Nos horários de 8h até as 17h, o serviço municipal (Unidade de Saúde) deverá proceder o 

manejo do corpo; 

• Nos horários de 17:01h até 7:59h, o manejo do corpo deverá ser realizado pelo hospital do 

município de Piên; 

• Em casos de morte decorrentes de causas externas é de competência dos Institutos Médicos 

Legais (IML).  

3.4. Ocorrência em ambulância dos serviços de saúde 

•   O responsável da enfermagem dos serviços de saúde (hospital ou unidade de saúde) que 

estiver acompanhando o paciente, ao detectar o óbito, deverá comunicar o mesmo, 

primeiramente, ao médico e, após, ao seu chefe imediato; 

•  O transporte deverá retornar ao seu serviço de referência (hospital ou serviço municipal) para 

seguir com os procedimentos descritos nesta Nota Técnica;  

•  O veículo todo deverá passar pela higienização e desinfecção. 

4. Transporte de corpos pela funerária 

• Para realizar o transporte, o corpo deve estar em saco impermeável, à prova de vazamento e 

selado;  

• Deve-se desinfetar a superfície externa do saco podendo ser utilizado álcool a 70%, solução 

clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela ANVISA; 

• Tomar cuidado de não usar luvas contaminadas para a realização desse procedimento; 

• Quando for utilizado um veículo de transporte, este também deve ser submetido à limpeza e 

desinfecção, segundo os procedimentos de rotina;  
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• Todos os profissionais que atuam no transporte do corpo devem adotar as medidas de  

precaução padrão. Aqueles que tiverem contato com o cadáver ou com o saco do cadáver 

deverão adotar as precauções padrão (em especial a higiene das mãos) e usar avental ou 

capote e luvas; 

• Sempre realizar a higiene das mãos após a retirada dos EPI. 

5. Orientações gerais para funerárias 

5.1. Para óbitos com suspeita ou confirmado de Covid-19: 

• De acordo com o Decreto Municipal nº 60/2020, nos casos de falecimento com suspeita ou 

confirmação de COVID-19 é proibido a realização de velório; 

• O serviço de funerária deverá se deslocar ao local do óbito, já com a urna funerária, para 

receber o corpo já ensacado; 

• É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os responsáveis 

pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico risco 3, para que as medidas 

apropriadas sejam tomadas para protegê-las de uma possível contaminação;  

• O corpo deve ser transportado em saco impermeável próprio, selado e identificado, não 

devendo haver manipulação posterior do mesmo; 

●     A movimentação/manipulação do corpo deve ser a menor possível; 

●     Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por autópsia;  

●     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 sepultamento, usar luvas limpas para realizar esse 

procedimento.  

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

da família.; 

   5.2. Sepultamento de óbitos com suspeita ou confirmado de Covid-19: 

• Os funcionários que realizarem o transporte do corpo do saco de transporte para o caixão 

devem estar equipados com luvas, avental impermeável e máscara cirúrgica. Após o corpo 

estar no caixão, este deverá ser fechado e vedado, sendo obrigatória a desinfecção do mesmo 

imediatamente. O caixão não mais poderá ser aberto e deverá ser deslocado até o local do 

enterro ou cremação; 

• É de responsabilidade dos familiares fornecerem álcool gel, álcool liquido70%, luvas, 

máscaras de proteção facial, panos de limpeza e demais itens necessários para os 

participantes funeral; 

• Os sepultamentos deverão ocorrer até às 15h00minh de cada dia.  

 

 



 

 

 

 

 

5.3. Para óbitos de outras doenças, excluindo-se os relacionados por suspeita ou 

confirmação de Covid-19 

• A realização de velórios, enquanto perdurar a emergência de saúde pública, deverá observar  

a duração de no máximo 4 (quatro) horas; 

• É de responsabilidade dos familiares fornecerem álcool gel, álcool liquido70%, luvas, 

máscaras de proteção facial, panos de limpeza e demais itens necessários para os 

participantes do velório e funeral; 

• É permitida a presença de até 10 (dez) pessoas da família dentro da capela, evitando-se a 

aglomerações de pessoas e mantendo-se a distância mínima de 2 (dois) metros entre as 

pessoas; 

• Evitar aglomerações nas áreas externas das capelas e dos cemitérios; 

• Não devem comparecer à capela mortuária ou ao cemitério as seguintes pessoas: a) acima de 

sessenta anos; b) com doenças crônicas; c) com problemas respiratórios; d) gestantes e 

lactantes; e) sintomáticos respiratórios que possam ser considerados suspeitos de COVID-19 e 

confirmados de COVID-19;  

• O acesso ao caixão deve ocorrer de forma individual; 

• Deve-se evitar tocar o corpo, e se o fizer, realizar a higienização das mãos com álcool em gel 

70%; 

• É obrigatório o uso de máscaras, observando a necessidade de troca a cada 2 (duas) horas da 

máscara de pano; 

• Todos os que comparecerem ao velório devem anotar o nome, de forma legível, na lista de 

presença no velório, a qual poderá ser requisitada pelas autoridades sanitárias para eventuais 

investigações relacionadas à Saúde Pública;  

• As pessoas que comparecerem ao velório devem ser orientadas para não retirarem a máscara 

e de manterem a distância de 2 (dois) metros entre as pessoas; 

• Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes; 

• A equipe de Saúde do Município de Piên deverá ser avisada, antes de se iniciar o velório, 

sobre o local onde a cerimônia será realizada; 

• É proibido a disponibilização de qualquer tipo de refeição aos presentes, bem como o 

compartilhamento de qualquer objeto, incluindo copos e cuia/bomba de chimarrão; 

• Após a retirada do corpo do local do velório, todo o ambiente deve ser higienizado com água 

e sabão, álcool 70% ou água sanitária; 

• O ambiente do velório deve ser mantido com portas e janelas abertas, arejados e ventilados.  

 

 



 

 

 

 

 

5.4. Sepultamento para óbitos de outras doenças, excluindo-se os relacionados por 

suspeita ou confirmação de Covid-19 

• Os sepultamentos deverão ocorrer até as 15:00 de cada dia; 

• No caso em que o período do velório de até 4 horas exceder o horário de sepultamento das 

15h, deverá o familiar optar ou pelo sepultamento até o horário das 17h30 ou pela 

permanência do velado na capela fechada, podendo ser acompanhando por apenas um 

familiar. Se decidir pela permanência do corpo na capela fechada, a capela será reaberta para 

velório às 6h00, devendo o sepultamento ocorrer até as 10h00 do mesmo dia; 

• O horário limite de 4h não se aplica para os casos de falecimento com ordem médica para 

sepultamento imediato; 

• Qualquer pessoa em monitoramento de Síndrome Gripal ou ser suspeito da COVID-19 ou 

confirmado de estar com a COVID-9, deverá permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias 

e não devem em hipótese alguma participar de funerais; 

• Não é recomendado realizar velórios em residências ou templos religiosos, sendo obrigatório a 

realização do velório em capela mortuária para os sepultamentos que não puderem ocorrer no 

mesmo dia. 

 

Esta nota poderá ser alterada conforme as orientações técnicas dos órgãos superiores de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo I 

Planilha de registro de procedimentos 

Planilha de registro nomes, datas e atividades de todos os trabalhadores que participaram dos 

cuidados post-mortem, incluindo a limpeza do local e equipamentos, assim como descarte de itens 

utilizados pelo paciente suspeito ou confirmado de Covid-19 

 

Nome do Paciente: Enfermeira responsável: 

Número de prontuário: Data do óbito: 

Nome completo (Funcionário/Servidor): 

Procedimentos realizados (citar todos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Assinatura do profissional: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo II 

Orientações para funeral e contatos telefônicos dos responsáveis pelos cemitérios 

municipais 

 

1. Orientações para funeral de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19: 

• De acordo com o Decreto Municipal nº 60/2020, nos casos de falecimento com suspeita ou 

confirmação de COVID-19 é proibido à realização de velório; 

• O corpo deverá ser transportado em saco impermeável próprio, selado e identificado, dentro 

de urna funerária selada e desinfetada;  

• A urna funerária deverá ser transportada, após a desinfecção, imediatamente até o local do 

enterro ou cremação.  

• O corpo poderá ser cremado ou enterrado, de acordo com as preferências e costumes da 

família. 

1.2. Sepultamento de pacientes com suspeita ou confirmado de Covid-19: 

• Os funcionários e familiares que tiverem contato com o caixão/urna funerária devem estar 

equipados com luvas, avental impermeável e máscara cirúrgica;  

• É de responsabilidade dos familiares fornecerem álcool gel, álcool liquido70%, luvas, 

máscaras de proteção facial, panos de limpeza e demais itens necessários para os 

participantes do funeral; 

• Considerando que o velório é vedado, os sepultamentos deverão ocorrer imediatamente após 

a liberação do corpo. Na hipótese da liberação do corpo ocorrer no período entre 17h de um 

dia e 6h do outro dia, e não sendo possível o sepultamento até às 17h30min, o corpo deverá 

permanecer na capela mortuária, sem velório, acompanhado de somente um 

familiar/responsável, sendo obrigatório o enterro até às 7h do dia seguinte ao óbito. 

 

2.  Orientações para os demais velórios e sepultamentos de óbitos de outras doenças, 

excluindo-se os relacionados por suspeita ou confirmação de Covid-19: 

• Não é recomendado realizar velórios em residências, salão de igreja ou templos religiosos, 

sendo obrigatória a realização do velório em capela mortuária para os sepultamentos que não 

puderem ocorrer no mesmo dia; 

• É responsabilidade dos familiares fornecerem álcool gel, álcool liquido70%, luvas, máscaras 

de proteção facial, panos de limpeza e demais itens necessários para os participantes do 

velório e funeral;  

• A duração de velórios deverá ser de no máximo 4 (quatro) horas; 

 

 

 



 

 

 

 

• É permitida a presença de até 10 (dez) pessoas da família dentro da capela, evitando-se a 

aglomerações de pessoas e mantendo-se a distância mínima de 2 (dois) metros entre as 

pessoas; 

• Deve se evitar aglomerações nas áreas externas das capelas e dos cemitérios; 

• Não devem comparecer à capela mortuária ou ao cemitério as seguintes pessoas: a) acima de 

sessenta anos; b) com doenças crônicas; c) com problemas respiratórios; d) gestantes e 

lactantes; e) sintomáticos respiratórios que possam ser considerados suspeitos de COVID-19 e 

confirmados de COVID-19;  

• O acesso ao caixão deve ocorrer de forma individual; 

• Deve-se evitar tocar o corpo, e se o fizer, deve ser realizada a higienização das mãos com 

álcool em gel 70%; 

• Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes, 

mantendo o distanciamento de 2 (dois) metros; 

• É obrigatório o uso de máscaras, observando a necessidade de troca a cada 2 (duas) horas se 

a máscara for de pano;  

• Devem ser disponibilizados: água corrente, sabonete líquido, álcool gel 70%, papel toalha e 

lixeira com acionamento no pedal, para os participantes higienizarem as mãos; 

• Todos os que comparecerem ao velório devem anotar o nome, de forma legível, na lista de 

presença no velório, a qual poderá ser requisitada pelas autoridades sanitárias para eventuais 

investigações relacionadas à Saúde Pública; 

• As pessoas que comparecerem ao velório devem ser orientadas para não retirarem a máscara 

e de manterem a distância de 2 (dois) metros entre as pessoas; 

• A equipe de Saúde do Município de Piên deverá ser avisada, antes de se iniciar o velório, 

sobre o local onde a cerimônia será realizada; 

• É proibida a disponibilização de qualquer tipo de refeição aos presentes, bem como o 

compartilhamento de qualquer objeto, incluindo copos e bomba/cuia de chimarrão; 

• Após a retirada do corpo do local do velório, todo o ambiente deve ser higienizado com água 

e sabão, álcool em gel ou água sanitária; 

• O ambiente do velório deve ser mantido com portas e janelas abertas, arejados e ventilados. 

2.1. Sepultamento de pacientes com óbitos de outras doenças, excluindo-se os 

relacionados por suspeita ou confirmação de Covid-19: 

• Os sepultamentos deverão ocorrer até às 15h de cada dia; 

 

 

 



 

•  

 

 

• No caso em que o período do velório de até 4 horas exceder o horário de sepultamento das 

15h, deverá o familiar optar pelo sepultamento até o horário das 17h30min ou pela 

permanência do velado na capela fechada, podendo ser acompanhando por apenas um 

familiar. Se decidir pela permanência do corpo na capela fechada, a capela será reaberta para 

velório às 6h, devendo o sepultamento ocorrer até às 10h do mesmo dia; 

• O horário limite de 4h não se aplica para os casos de falecimento com ordem médica para 

sepultamento imediato; 

• Qualquer pessoa em monitoramento de Síndrome Gripal ou ser suspeito da COVID-19 ou 

confirmado de estar com a COVID-9, não devem em hipótese alguma participar de funerais. 

 

3. Contatos telefônicos dos responsáveis pelos cemitérios municipais 

• Campina dos Maia 

Responsável: Romeu  

Telefone (41) 9 8386 - 6243 

 

• Trigolândia 

Responsável: Fridolino  

Telefone (41) 9 9674 - 9811 

 

• Poço Frio dos Moreiras 

Responsável: José Luis Robacher 

Telefone (41) 9 9720 - 1502 

 

• Poço Frio 

Responsável: José Luis Crepe  

Telefone (41) 9 9816 - 9294 

 

• Lageado 

Responsável: Clóvis Rank e Irene Rank 

Telefone (41) 9 9176 - 7352 

 

• Centro 

Responsável: Antônio Carlos de Ramos (Taxinha) 

Telefone (41) 9 9668 - 8020 


