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1) OBJETO:
Orientações acerca do manejo com pacientes suspeitos ou infectados por
COVID-19 pós morte nos Serviços Funerários.

2) ORIENTAÇÕES:

É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os
responsáveis pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico: classe de
risco 3, para que medidas apropriadas sejam tomadas para protegê-las de uma
possível contaminação.

2.1) Transporte do corpo para funerária/crematório/local do funeral:

 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 (pode ser utilizado 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.

 O corpo deverá ser transportadas pela funerária em veículo adequado para
esta finalidade (cabine do motorista separada da área destinada ao
transporte da urna funerária).

 Quando for utilizado um veículo de transporte, este também deve ser
submetido à limpeza e desinfecção, segundo os procedimentos de
rotina.

 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 de mãos) e usar avental ou
capote e luvas.

 Sempre realizar a higiene de mãos após a retirada dos EPIs.
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2.2) Orientações para assistência funerária:
Não é recomendada a preparação higiênica do cadáver.
 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:

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

o Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por autópsia.
o Orienta-se que o corpo não seja embalsamado, para evitar a

manipulação excessiva do corpo.
o 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.

o Os cadáveres poderão ser cremados ou enterrados, de acordo
com as preferências e costumes da família;

o Disponibilizar condições para a higiene das mãos de todos que
participam do funeral (água, sabonete líquido e álcool em gel a
70%).

Atenção: Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com
comorbidades (como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes) ou
imunosuprimidas sejam expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do
cadáver.

Observação: Após o uso, os sacos de cadáver vazios devem ser descartados como
resíduos enquadrados pela RDC Anvisa nº 222/2018.

Atenção Primária à Saúde

Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária
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FONTE:

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/202 - Orientações para
serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas
durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de Infecção pelo
novo CoronavíruS (SARS-CoV-2) - Atualizada em 08/05/2020.

PORTARIA Nº 049-R. Aprova a Nota Técnica COVID-19 Nº 02/2020. 26 de
Março de 2020.


