
Para mais informações, consulte: COVID-19 – ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO DA MORTE – UNIDADE FORENSE

O equipamento de proteção 
individual (EPI) apresentado 
a seguir deve ser usado 
durante todo o processo  
de manuseio e preparação 
do corpo.

O maior risco para os 
profissionais que manuseiam 
o corpo vem do trabalho em 
ambientes superlotados ao 
lado de pessoas infectadas. 
Quando usado corretamente, 
o EPI recomendado oferece 
proteção adequada.

MEDIDAS BÁSICAS RELATIVAS 
AO FALECIMENTO POR COVID-19 

O processo de gestão da morte deve continuar mesmo com o possível aumento do número de casos. Deve-se 
cuidar do bem-estar dos funcionários e das comunidades afetadas. 

A segurança e o bem-estar dos funcionários devem ser prioridade. Garanta a entrega de todos os equipamentos 
necessários, assim como apoio e orientação requeridos durante todo o processo.

Em qualquer situação, e de acordo com os procedimentos de biossegurança, usar o equipamento de proteção 
individual (EPI) é a prática padrão durante o processo de manuseio de pessoas falecidas. Deve-se realizar uma 
avaliação de risco para determinar se as recomendações quanto ao tipo e ao uso do EPI foram respeitadas.

Certifique-se de que todos tenham sido informados sobre as medidas de biossegurança, tais como as 
recomendadas pelas autoridades sanitárias e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Deve-se fazer todo o possível para garantir a confiabilidade da documentação, da identificação, da traçabilidade, 
do atestado de óbito e da certidão de óbito das pessoas falecidas. Os corpos de pessoas que morreram por 
COVID-19 nunca devem ser tratados de forma apressada ou descuidada.

A eficiência da comunicação e da coordenação entre todas as instituições e prestadores de serviços envolvidos é 
essencial. 

AVENTAL

MÁSCARA

LUVAS

ESCUDO FACIAL OU 
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

MACACÃO  
DE PROTEÇÃO

BOTAS

Impermeável.

Use máscaras tipo  FFP2,  
FFP3 ou N95 de acordo com 
a necessidade.

Luvas de nitrilo não estéreis 
para manusear materiais 
potencialmente infecciosos.

Para proteger o rosto,  
os olhos, o nariz e a 
boca de fluidos corporais 
potencialmente infecciosos.

Limpo, de mangas compridas 
e resistente a líquidos ou 
impermeável para proteger a 
pele e as roupas.

Botas de borracha padrão 
que podem ser desinfetadas 
após o uso ou cobertura 
para sapatos que pode ser 
descartada.

CONSIDERAÇÕES AOS GESTORES 

As políticas e práticas adotadas devem respeitar e manter a dignidade 
das pessoas falecidas e suas famílias.

As famílias e os entes queridos dos falecidos devem receber toda 
informação relevante, incluindo notícias e explicações sobre a morte.

+



As políticas e práticas adotadas devem respeitar e manter a dignidade  
das pessoas falecidas e suas famílias

O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é padrão durante o manuseio de pessoas falecidas e deve ser 
realizado conforme procedimentos de biossegurança. Os profissionais da saúde, medicina legal e serviços funerários 
devem adotar precauções ao lidar com pessoas que morreram por COVID-19.

MEDIDAS BÁSICAS RELATIVAS 
AO FALECIMENTO POR COVID-19 

RETIRAR CORRETAMENTE O EPI 

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MEDICINA LEGAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Siga as práticas padrão para 
desinfetar todo equipamento não 
descartável que foi usado durante  
o manuseio do corpo.

Desinfete as botas após o uso. 
Se você usou cobertura para 
sapatos, descarte-as.

Descarte o EPI utilizado para 
garantir que não entre em contato 
com outras pessoas, alimentos, 
bebidas, pratos, copos e talheres. 
Incinerar resíduos com risco  
biológico é a melhor opção.

Desinfete todas as superfícies que 
possam ter tido contato com o corpo.

SIGA ESTES PROCEDIMENTOS PADRÃO PARA RETIRAR O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

4. HIGIENE  
DAS MÃOS3. LUVAS2. AVENTAL 1. COBERTURA  

DOS SAPATOS

Retire a cobertura dos 
sapatos (em caso de uso).

Retire o avental, tocando 
apenas nas partes não 
contaminadas.

Retire ambas as luvas juntas. Limpe ou desinfete as  
suas mãos.

8. LAVE AS MÃOS 7. MÁSCARA6. ESCUDO FACIAL OU 
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

5. MACACÃO  
DE PROTEÇÃO 

Retire o macacão de proteção 
com o auxílio de outra pessoa, 
tocando apenas nas partes não 
contaminadas.

Retire o escudo facial ou  
os óculos de proteção.

Retire a máscara. Lave cuidadosamente as 
mãos após o manuseio  
do corpo e antes de comer  
ou beber. 

+



USE O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O MANUSEIO DE PESSOAS FALECIDAS

As políticas e práticas adotadas devem respeitar e manter a dignidade 
das pessoas falecidas e suas famílias

O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é padrão durante o manuseio de pessoas falecidas e deve ser 
realizado conforme procedimentos de biossegurança. Os profissionais da saúde, medicina legal e serviços funerários 
devem adotar precauções ao lidar com pessoas que morreram por COVID-19.

Use um macacão de proteção limpo, de mangas 
compridas, resistente a líquidos ou impermeável 
para proteger a pele e a roupa.

MEDIDAS BÁSICAS RELATIVAS 
AO FALECIMENTO POR COVID-19

COMO USAR CORRETAMENTE O EPI 

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MEDICINA LEGAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

1. USE BOTAS OU COBERTURA PARA SAPATOS 2. LAVE CUIDADOSAMENTE AS MÃOS

5. USE MÁSCARA

7. USE LUVAS

4. USE AVENTAL

6. USE ESCUDO FACIAL  
OU ÓCULOS DE PROTEÇÃO

3. MACACÃO DE SEGURANÇA

Botas de borracha padrão que podem ser 
desinfetadas após o uso ou coberturas 
para sapatos que devem ser descartadas. 

Deve ser impermeável.

Eles ajudarão a proteger 
o seu rosto, olhos, nariz e 
boca dos fluidos corporais 
potencialmente infecciosos. 

Utilize tipos FFP2, FFP3 ou N95 
de acordo com a necessidade.

Utilize luvas de nitrilo não 
estéreis ao manusear materiais 
potencialmente infecciosos. 
Se houver risco de cortes, 
perfurações ou outros ferimentos, 
use luvas resistentes sobre as 
luvas de nitrilo.



As políticas e práticas adotadas devem respeitar e manter a dignidade 
das pessoas falecidas e suas famílias

O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é padrão durante o manuseio de pessoas falecidas e deve ser 
realizado conforme procedimentos de biossegurança. Os profissionais da saúde, medicina legal e serviços funerários 
devem adotar precauções ao lidar com pessoas que morreram por COVID-19.

MEDIDAS BÁSICAS RELATIVAS 
AO FALECIMENTO POR COVID-19 

DURANTE O MANUSEIO DE PESSOAS FALECIDAS

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MEDICINA LEGAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

TRANSPORTEETIQUETE AS BOLSAS 
MORTUÁRIAS

UTILIZE BOLSAS  
MORTUÁRIAS

Transporte o corpo 
ao local mortuário o 
mais rápido possível 
(ou, a um lugar de 
desinfecção se não 
houver exame do corpo 
após o falecimento).

Etiquete adequadamente 
cada bolsa mortuária. 
Registre as diferentes 
instituições que 
manusearam o corpo. 

Use bolsas mortuárias 
específicas para casos 
infecciosos. Caso não 
estejam disponíveis, 
recorra a duas bolsas 
mortuárias padrão. 

O QUE EVITAR:

Evite realizar qualquer outra atividade durante o 
processo de manuseio ou preparação do corpo.

Evite contato com o seu rosto e sua boca,  
não consuma alimentos ou bebidas.


