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Este documento oferece orientações para a gestão de pessoas falecidas com morte presumida ou 
confirmada pela doença causada por COVID-19. Tem como objetivo fornecer recomendações importantes 
para o manuseio de corpos potencialmente infecciosos. Também é destinado a profissionais e gestores, 
incluindo os responsáveis envolvidos nas tomadas de decisão da resposta à pandemia de COVID-19. Por 
fim, complementa orientações preexistentes sobre gestão de pessoas falecidas em situações que exigem 
suporte e apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O documento é dividido em duas seções:
1 GESTÃO DE PESSOAS FALECIDAS DEVIDO À COVID-19: Recomendações técnicas para profissionais da 

saúde, medicina legal, serviços funerários e todos aqueles envolvidos no manuseio de corpos. 
2 RESPOSTA DE LONGO PRAZO FRENTE AO CRESCENTE NÚMERO DE MORTES POR COVID-19: Diretrizes 

preliminares para planos de gestão de fatalidades em massa.

As orientações aos atores direta ou indiretamente envolvidos na gestão de pessoas falecidas durante a 
pandemia são divididas em dois níveis:  
• Orientações gerais e apoio na gestão das pessoas falecidas – Seção 1. 
• Orientações gerais e apoio às autoridades na resposta ao crescente número de mortes associadas à 

pandemia – Seção 2.

Além disso, o planejamento e a implementação de atividades para a gestão de pessoas falecidas devido à 
COVID-19 devem ser sempre baseados nos seguintes princípios fundamentais.

• Priorizar a segurança e o bem-estar dos funcionários envolvidos na gestão de pessoas falecidas 
devido à COVID-19. Para tal, as melhores práticas devem estar embasadas nas orientações e últimas 
recomendações das autoridades nacionais e das organizações internacionais de saúde, em especial a 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

• Respeitar a dignidade das pessoas falecidas e suas famílias ao longo de todo o processo. Guiar-se 
pelos princípios humanitários que estipulam a adequada gestão das pessoas falecidas em qualquer 
circunstância.

• Garantir que esforços foram feitos em prol dos procedimentos de identificação confiáveis das pessoas 
falecidas. Caso isto não seja possível, correta identificação e traçabilidade são fundamentais para a 
futura identificação. Isto evitará que pessoas falecidas se tornem pessoas desaparecidas.

• As medidas para a gestão das pessoas falecidas devem reconhecer os interesses e direitos das famílias 
e comunidades, prestando aos familiares o devido respeito conforme suas necessidades culturais e 
religiosas. 

• Assegurar que a gestão de pessoas falecidas por COVID-19 não será um empecilho a investigações 
médico-legais quando apropriado e requerido pelas autoridades (a exemplo de mortes suspeitas, 
mortes em custódia, etc.). No entanto, precauções adicionais de biossegurança devem ser adotadas 
para os procedimentos necessários pós-falecimento.

O presente documento oferece recomendações gerais e referências importantes para a gestão de pessoas 
falecidas por COVID-19, considerando-se o desconhecimento sobre o agente viral, seu quadro clínico e 
efetivas medidas de controle. Por seu conteúdo estar baseado nas evidências conhecidas até o momento, 
este documento requer atualização constante.

Ações eficazes à gestão de muitas mortes por COVID-19 podem demandar um aumento dos recursos 
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humanos e materiais disponíveis. Isto inclui o desenvolvimento de expertise local e o apoio aos processos 
de remoção do corpo e identificação.

Este documento deve ser lido em conjunto com as orientações gerais sobre a gestão de pessoas falecidas 
contidas em “Gestão de Cadáveres Após Desastres: Manual para as Equipes de Primeira Resposta no Terreno 

(CICV, OMS e Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), 
2016). O documento apresenta os procedimentos gerais a serem seguidos durante a remoção do corpo e a 
identificação de pessoas com morte confirmada ou suspeita por COVID-191. Referências adicionais podem 
ser encontradas ao final do documento.

SEÇÃO 1
GESTÃO DE PESSOAS FALECIDAS DEVIDO À COVID-19
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, MEDICINA LEGAL, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TODOS 
AQUELES ENVOLVIDOS NO MANUSEIO DE CORPOS

Esta seção oferece orientações à gestão eficaz de um eventual grande número de mortes por COVID-19.  
As medidas necessárias podem demandar tanto o aumento dos recursos humanos como dos materiais 
disponíveis, incluindo o desenvolvimento e/ou suporte à expertise local e o apoio aos processos de remoção 
do corpo e identificação. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A COVID-192 

O vírus que causa a COVID-19, SARS-CoV-2, é classificado como patógeno de classe de risco 3 (HG 
3), como o HIV e o Bacilo de Koch. Em algumas pessoas, ele pode causar síndrome respiratória aguda 
grave, potencialmente fatal, especialmente em idosos. No momento, não há vacina ou cura comprovada 
para a doença, e o tratamento é sintomático. Ainda há muito o que se descobrir sobre a COVID-19. O 
conhecimento científico atual é baseado no que se sabe sobre outros coronavírus similares. Coronavírus é 
uma família de vírus recorrente em muitas espécies animais. Coronavírus em animais raramente infectam 
pessoas e se espalham entre elas, sendo este o caso do coronavírus da síndrome respiratória do Oriente 
Médio (MERS), do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS) e agora do SARS-CoV-2.  
Sabe-se que o vírus é transmitido de pessoa para pessoa principalmente:
• entre pessoas fisicamente próximas (até cerca de 2 metros);
• a través de gotículas respiratórias (aerossóis) expelidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra; 
• a partir do contato com fluidos contaminados.

Trabalhar em ambientes superlotados é um fator de risco, especialmente na presença de pessoas 
infectadas com SARS-CoV-2 (por exemplo, na remoção de vítimas fatais em detenções). No entanto, o uso 
correto de equipamentos de proteção individual, tal como se recomenda neste documento, proporcionará 
a prevenção adequada. 

Também é possível contrair o SARS-CoV-2 tocando o próprio olho, nariz ou boca após o contato com 
superfícies ou objetos contaminados.

Sabe-se que o vírus sobrevive algumas horas fora do organismo, prazo que pode se estender por dias 
dependendo das condições de temperatura e umidade. Por outro lado, o vírus é facilmente neutralizado 
através do uso de desinfetantes comuns, tais como aqueles contendo água sanitária ou etanol3.

1 O Anexo 6 (“Gestão dos corpos de pessoas que morreram de doença epidêmica ou infecciosa”) foi elaborado 
para fatalidades devido a patógenos do grupo de risco 4 (HG4), como o Ebola. Portanto, algumas das orientações 
fornecidas vão além das necessárias para a COVID-19, inclusive em relação aos equipamentos de proteção 
individual e desinfecção,assim como o tratamento final dos corpos. Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, 
CICV e FICV, “Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual para Equipes de Primeira Resposta no Terreno, 2.a Edição, 
Genebra, 2016. Todos os sites acessados foram em 7 de maio de 2020.

2 Fontes: Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), Collection and Submission of Postmortem Specimens from 
Deceased Persons with Known or Suspected COVID-19, March 2020 (Interim Guidance), CDC, Atlanta, 25 de março de 
2020; M. Osborn et al., Briefing on COVID-19: Autopsy practices relating to possible cases of COVID-19, The Royal College 
of Pathologists, fevereiro de 2020.

3 Ver: G. Kampf et al., “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal 
agents”, Journal of Hospital Infection, Vol. 104, 6 de fevereiro de 2020, pp. 246–251, https://doi.org/10.1016/j.
jhin.2020.01.022.

https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-829.html
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
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Qualquer atividade realizada após o falecimento, seja remoção, transporte, autópsia, entrega aos familiares 
ou sepultamento, deve ser realizada evitando-se procedimentos que gerem aerossóis e respingos de fluidos 
contaminados. Deve-se igualmente garantir, que, havendo possibilidade de produção de aerossóis (por 
exemplo, ao se usar uma serra cirúrgica oscilatória, procedimento não recomendado), sejam utilizados 
os equipamentos de proteção individual e controles de engenharia adequados. Recomenda-se também 
o estrito cumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos 
potencialmente contaminados, junto da higiene pessoal (especialmente lavar as mãos). Tais medidas e a 
adoção de precauções padrão devem assegurar atividades que previnam o contato direto com materiais 
infectados, evitem ferimentos percutâneos e reduzam riscos relacionados com a movimentação de corpos 
pesados e com a manipulação de produtos químicos usados para embalsamamento.

PRINCÍPIOS GERAIS PARA A GESTÃO DE PESSOAS FALECIDAS INFECTADAS POR SARS-COV- 2

• Qualquer atividade realizada durante a gestão de fatalidades confirmadas ou suspeitas por COVID-19 
deve ser precedida de uma análise preliminar e uma avaliação de risco. (Consultar também a Seção 2)

• Os funcionários que realizam a remoção e a identificação do corpo de pessoas infectadas ou suspeitas de 
terem sido infectadas por COVID-19 devem estar capacitados para a tarefa e para o uso dos equipamentos 
de proteção individual. A operação deve ser supervisionada por profissionais devidamente qualificados, 
contando ao menos com um profissional forense com experiência e treinamento na gestão de pessoas 
falecidas em circunstâncias adversas.

• Os procedimentos adotados devem limitar a exposição dos funcionários ao SARS-CoV-2 evitando, na 
medida do possível, a propagação do vírus e assegurando, em tempo adequado, processos confiáveis de 
remoção e identificação. A dignidade dos mortos deve ser garantida em todo o processo.

• Caso haja conflito entre práticas socioculturais e ações para prevenir a exposição e a propagação do 
vírus, as últimas devem prevalecer. No entanto, é importante fazer todo o possível para que familiares, 
comunidades e autoridades religiosas aceitem e apoiem tais medidas.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO DE PESSOAS FALECIDAS

Profissionais que manuseiam pessoas falecidas são aqueles em contato físico direto com o corpo. Isto inclui, 
entre outros: profissionais da saúde e seus assistentes; profissionais ligados a polícia técnico-científica (no 
escopo da medicina-legal, tais como peritos, médicos forenses, técnicos de autópsia, etc), civil ou militar, 
profissionais de serviços de verificação de óbito e demais profissionais que venham a se envolver na remoção, 
transporte ou preparação de corpos, funerais ou outras cerimônias em sua memória. Pessoas que lidam com 
as vítimas da COVID-19 devem adotar e estar alertas às seguintes precauções:

• Usar equipamentos de proteção individual.
• Luvas – é preferível usar as de nitrilo (verificar se não estão perfuradas).
• Aventais plásticos, aventais cirúrgicos e macacões de segurança (de manga comprida) para proteger 

a pele e as roupas.
• Proteção para os olhos – óculos de segurança ou escudos faciais.
• Máscaras com filtros (tipo PFF2, PFF3 ou N95), atualmente consideradas as melhores formas de 

prevenção contra inalação de gotículas e contato com eventuais respingos resultante do manuseio 
de corpos; ver a tabela abaixo.

• É recomendável proteger os sapatos.
• Se houver risco de cortes, perfurações ou outros ferimentos que abram a pele, usar luvas resistentes 

(para serviços pesados) sobre as luvas de nitrilo. 
• Usar bolsa mortuária resistente (por exemplo, com pelo menos 250 mícrons de espessura, não 

biodegradável e reforçada contra vazamentos) ou duas bolsas mortuárias normais.
• Tomar especial cuidado nos casos de manipulação repetida durante as fases iniciais do manuseio do 

corpo.
• Desinfetar todo equipamento não descartável utilizado durante o processo.
• Descartar os equipamentos de proteção individual utilizados. Os equipamentos de proteção individual 

utilizados devem ser adequadamente descartados para que não entrem em contato com pessoas, 
alimentos, bebidas, pratos, copos ou talheres.
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A melhor opção para o manejo de resíduos com risco biológico é a incineração.
• Evitar o contato com o próprio rosto e boca, assim como alimentos e bebidas durante o processo.
• Lavar as mãos rigorosamente após o processo e antes de comer ou beber.
• Não participar de nenhuma outra atividade durante o processo.
• Após o processo, desinfetar as superfícies que possam ter entrado em contato com o corpo infectado;
• Estar alerta aos demais riscos que, além do SARS-CoV-2, possam estar presentes no ambiente e no 

lugar onde o corpo se encontra.
• Há risco de contaminação cruzada por SARS-CoV-2 após a remoção da pessoa falecida do local de 

morte (durante horas e possivelmente dias)4.
• Do mesmo modo, os objetos das pessoas falecidas também representam risco potencial para 

contaminação cruzada. Se forem devolvidos aos familiares, devem ser submetidos a descontaminação 
para que não ponham em perigo a saúde de quem os recebe.

• Da mesma forma, a documentação gerada durante o processo de remoção, transporte, exame, guarda e 
sepultamento da pessoa falecida pode ser contaminada, devendo, portanto, ser desinfetada adequadamente. 

• O processo de remoção e identificação de pessoas falecidas infectadas gerará resíduos sólidos e líquidos 
possivelmente contaminados. Devem ser tomados cuidados especiais para o manejo e o descarte desses 
resíduos a fim de não comprometer a segurança dos profissionais envolvidos e não intensificar a 
propagação do SARS-CoV-2.

• É recomendável transportar o corpo às instalações mortuárias o mais rápido possível (ou a um lugar 
de desinfecção se não houver exame após o falecimento).

PRECAUÇÕES BASEADAS NA TRANSMISSÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O MANEJO 
DOS MORTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-195 

 Procedimentos  Procedimentos Procedimentos 
 de baixo risco*:  de médio risco**: de alto risco: 
 • Admissão • Movimentação • Autópsia   
    do falecido    do falecido • Demais
 • Preparação para • Remoção das    procedimentos 
    reconhecimento    roupas e    invasivos 
    pelas famílias    pertences pessoais 
 • Entrega do corpo • Manuseio intenso     
    aos familiares    do corpo
  
Luvas descartáveis   Sim Sim Sim

Aventais plásticos descartáveis   Sim Sim Sim

Aventais cirúrgicos descartáveis   Não Não Sim

Máscaras faciais cirúrgicas  Sim Não Não 
resistentes a fluidos (tipo IIR)

Máscaras faciais de proteção  Não FFP2 ou FFP3 FFP3 
respiratória  (PFF)***

Proteção descartável  Sim Sim Sim 
para os olhos 

Calçado/proteção para sapatos Sim Sim Sim 
(preferencialmente, botas que  
possam ser facilmente 
desinfetadas)

*Caso exista a possibilidade de o procedimento acarretar contato com gotículas, siga as recomendações para 
procedimentos de médio risco.
**Caso exista a possibilidade de o procedimento gerar aerossóis, siga as recomendações para procedimentos de alto risco.
***O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças recomenda o uso de máscaras PFF3 para a realização de 
procedimentos que geram aerossóis.  Em caso de falta de máscaras tipo PFF3, pode-se considerar o uso de máscaras 
PFF2. Cada caso deve ser avaliado para a seleção dos procedimentos necessários.

4 G. Kampf et al., “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents”, 
Journal of Hospital Infection, Vol. 104, 6 February 2020, pp. 246–251, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022”

5 Tabela adaptada a partir de: Departamento de Saúde e Assistência Social et al., COVID-19: Guidance for Infection 
Prevention and Control in Healthcare Settings, GOV.UK, 27 de abril de 2020.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881489/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881489/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
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CONSIDERAÇÕES SOBRE EXAMES POST-MORTEM   

Mortes causadas pela COVID-19 são mortes naturais e geralmente não exigiriam autópsia completa. No 
entanto, exames post-mortem parciais ou completos podem ser necessários dependendo da situação 
(como morte sob custódia6) ou quando há suspeita sobre outras circunstâncias da morte (acidentes, 
suicídios ou homicídios, por exemplo). A decisão de realizar exames post-mortem completos ou parciais é 
tomada geralmente pela autoridade jurisdicional responsável ou por discussões envolvendo investigadores 
e peritos. 

Se forem necessárias autópsias, recomenda-se, além das medidas de precaução mencionadas na Tabela 
1, que: sejam utilizados dois pares de luvas cirúrgicas, entre os quais luvas de malha sintética à prova de 
corte, macacão de segurança impermeável ou resistente a fluidos, avental cirúrgico à prova d’água, óculos 
de proteção ou escudo facial, e máscaras PFF3 ou N95 certificadas pelo Ministério do Trabalho. Para mais 
orientações, consultar Briefing on COVID-19: Autopsy Practices relating to Possible Cases of COVID-19.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS EM CASO DE CORPOS DE PESSOAS DESCONHECIDAS

Os procedimentos forenses recomendados pelo CICV para identificação das pessoas falecidas podem ser 
utilizados para as que morreram por COVID-19, quando necessário. No entanto, há certas ressalvas:
• Os corpos de pessoas que faleceram por COVID-19 podem apresentar risco de contaminação cruzada 

para indivíduos sem equipamento de proteção. Portanto, o reconhecimento visual dos corpos pelos 
familiares deve ser estritamente controlado e seguir as precauções necessárias, incluindo o uso de 
equipamentos de proteção individual. Além disso, devido à complexidade da operação para a remoção 
e ao tempo gasto, os corpos podem estar em avançado estado de decomposição, comprometendo a 
validade do reconhecimento visual no processo. 

• Todos os envolvidos no exame e na identificação de pessoas desconhecidas com infecção presumida 
ou confirmada por SARS-CoV-2 devem usar equipamento de proteção individual. Sabe-se que o 
equipamento afeta a destreza do usuário e sua capacidade de executar ações de detalhe. Além disso, 
o uso de técnicas invasivas pode aumentar o risco de exposição dos funcionários ao vírus.  Por esses 
motivos, recomenda-se evitar o uso de tais técnicas sempre que possível.

• As medidas de segurança necessárias para o manuseio de corpos infectados podem prolongar a duração 
do processo de identificação e exame post-mortem. Também podem aumentar o estresse físico dos 
funcionários envolvidos. 

• Ao se proceder com processos de identificação (e exame post-mortem), as atividades requeridas 
devem ser realizadas no âmbito das áreas temporárias de armazenamento. Isto ajudará a evitar que 
espaços e funcionários sejam sobrecarregados e prevenir a contaminação das instalações mortuárias 
existentes, reduzindo a exposição dos profissionais que nelas transitam aos riscos que podem impactar 
seu trabalho diário usual. 

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS SOBRE ÁREAS TEMPORÁRIAS DE ARMAZENAMENTO

A finalidade da área temporária de armazenamento é servir como um local onde os corpos de pessoas 
confirmadas ou potencialmente infectadas com COVID-19 possam ser mantidos de forma segura até que 
sejam tomadas as devidas providências quanto à sua destinação final.

Caso os corpos continuem a representar um risco de contaminação cruzada, os funcionários que trabalham 
na área de armazenamento (incluindo os envolvidos nos processos de identificação e exame post-mortem) 
deverão sempre usar equipamentos de proteção individual adequado. Deve-se prestar especial atenção ao 
controle de contaminação na área temporária de armazenamento. Dependendo do tipo e da persistência 
do agente ao qual os corpos foram expostos, pode ser necessário realizar alguns ou todos os seguintes 
passos (a serem adaptados à medida que nosso conhecimento sobre a COVID-19 avançar): 
• Desinfetar as bolsas mortuárias na chegada à área temporária de armazenamento; 
• Colocar as bolsas mortuárias originais dentro de uma segunda bolsa; 
• Desinfetar a bolsa externa uma vez fechada após o exame post-mortem;
• Utilizar duas camadas de luvas (sendo o par externo de luvas de nitrilo). Isto deve ser feito por todos 

os profissionais durante o manuseio das bolsas mortuárias e dos corpos para reduzir a contaminação 
cruzada;

6 CICV, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, CICV, Genebra, 2013.

https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4126-guidelines-investigating-deaths-custody
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• Manter registros de todas as movimentações dos corpos dentro da área temporária de armazenamento, 
garantindo-se sempre a estrita adesão aos protocolos de biossegurança. A comunicação entre a área 
temporária de armazenamento e a equipe que coordena o processo deve existir a todo o tempo.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL DO CORPO E SUA ENTREGA AOS FAMILIARES

• Caso seja necessário o transporte do corpo, a bolsa mortuária que o contém deve ser colocada em 
uma segunda bolsa.  (Se os corpos já tiverem sido colocados em uma segunda bolsa mortuária, a bolsa 
externa deve ser removida e substituída por uma nova). Esta nova bolsa deve ser desinfetada antes da 
liberação do corpo.

• Deve-se evitar a cremação de corpos não identificados. É preferível que seu enterro ocorra em 
sepulturas individuais. No entanto, deve-se tomar o devido cuidado para garantir que o líquido liberado 
na decomposição do corpo não contamine a água do subsolo. Os corpos devem ser enterrados dentro 
de suas respectivas bolsas mortuárias, independentemente do uso de caixões. Isto ajudará em futuras 
exumações e exames post-mortem (por exemplo, para processos de identificação), além de descartar 
as bolsas mortuárias de forma segura.

• Para mais informações sobre o assunto, consultar o Anexo 7 de Gestão de Cadáveres após Desastres: 

Manual para Equipes de Primeira Resposta no Terreno.
• Os pertences das pessoas falecidas infectadas por COVID-19 podem apresentar risco de contaminação 

cruzada. Deve-se considerar a descontaminação desses objetos antes de entregá-los aos familiares, 
a fim de conter a transmissão e reduzir os riscos à saúde. Caso a descontaminação não seja possível, 
deve-se considerar se é adequado entregá-los à família ou se devem ser armazenados para uma 
entrega posterior segura. Se tais objetos forem descartados como resíduos contaminados, deverão ser 
devidamente documentados, juntamente com a justificativa para a adoção de tal procedimento.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO

• Os procedimentos de desinfecção podem ser divididos em duas categorias: aqueles destinados aos 
profissionais a cargo do processo de gestão de pessoas falecidas (incluindo todo equipamento utilizado) 
e a desinfecção dos corpos em si. Os objetivos da desinfecção são proteger a saúde e a segurança das 
pessoas que lidam diretamente com os corpos e evitar a propagação do vírus.

• O processo de planejamento deve determinar os procedimentos de desinfecção mais eficazes, incluindo 
a gestão de resíduos gerados pela descontaminação.

• Recomenda-se colocar o corpo em duas bolsas mortuárias desde sua remoção do local da morte e 
desinfetar a bolsa externa. 

• A desinfecção do corpo não é recomendada, principalmente porque corpos podem liberar o vírus 
através de aerossóis ou gotículas do sistema respiratório ou de outros fluidos. Além disso, a desinfecção 
vigorosa de um corpo ou de partes de corpos pode destruir evidências ou dificultar a visualização de 
marcas particulares na pele, impactando o processo de identificação.

• A desinfecção das bolsas mortuárias deve seguir os procedimentos padrão para a COVID-19 e o uso dos 
desinfetantes recomendados. 

• Os procedimentos de desinfecção dos profissionais envolvidos devem ser realizados de acordo com o 
método definido para os equipamentos de proteção individual utilizados.

• Antes da remoção de qualquer equipamento da área temporária de armazenamento uma vez finalizada 
a desinfecção, deve-se tomar cuidado para garantir que não haja risco de contaminação cruzada. 

• Qualquer equipamento que não possa ser desinfetado deve ser descartado como resíduo infectado, 
seguindo os procedimentos padrão de biossegurança. Isto normalmente exige armazenamento, 
transporte e incineração controlados.

https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
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SEÇÃO 2
RESPOSTA DE LONGO PRAZO FRENTE AO 
CRESCENTE NÚMERO DE MORTES POR COVID-19
DIRETRIZES PRELIMINARES PARA PLANOS DE GESTÃO DE FATALIDADES EM MASSA

É alto o risco de um aumento vertiginoso no número de mortes, sobrecarregando instituições e 
profissionais, com a subsequente pressão sobre os sistemas de saúde e médico-legais, assim como 
sobre demais estruturas e serviços envolvidos na gestão dos corpos de pessoas falecidas. Se muitas 
pessoas forem infectadas, é possível que nem todas recebam cuidado médico, fazendo com que mortes 
não diagnosticadas demandem intervenção médico-legal. Esta seção oferece orientações aos gestores 

e demais responsáveis pelas respectivas instituições envolvidas no planejamento da resposta a um 

potencial aumento do número de mortes que sobrecarregue as estruturas existentes. Ela deve ser lida 
em conjunto com os Anexos 4 e 5 de Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual para Equipes de Primeira 

Resposta no Terreno.

A seguir, são apresentadas diretrizes essenciais para os ministérios da Saúde, Justiça, Interior, Relações 
Exteriores, Gabinete de Ministros e Presidência para ativação de respostas a fatalidades em massa a serem 
incluídas em um Plano Nacional de Gestão de Desastres, ou mesmo em sua ausência. Caso exista um 
centro de coordenação da gestão da crise, ele deve ser ativado para coordenar a resposta de emergência, 
incluindo a gestão de pessoas falecidas. Na ausência de um centro coordenador para gerir a crise, ou 
caso o centro não tenha incorporado a gestão de pessoas falecidas em sua resposta, deve-se criar um 

grupo que coordene os principais contatos das instituições envolvidas. Recomenda-se que serviços 
forenses e médico-legais com experiência em gestão de pessoas falecidas em emergências, incluindo 
corpos infectados, sejam consultados e incluídos na elaboração e na implementação dos planos de 
preparação. Este documento refere-se a circunstâncias específicas da resposta frente a fatalidades em 
massa decorrentes de doenças infecciosas como a COVID-19, mas a maioria das recomendações a seguir 
deve compor planos de emergência que integrem sem falta a gestão de corpos de pessoas falecidas. 

As orientações gerais a seguir abarcam os aspectos essenciais para a elaboração de um plano para 
responder a fatalidades em massa. Medidas concretas baseadas nas etapas do processo de gestão de 
pessoas falecidas também são recomendadas para lidar, de forma rápida, integrada e abrangente, com o 
aumento vertiginoso do número de mortos. 

ASPECTOS ESSENCIAIS PARA UM PLANO DE RESPOSTA A FATALIDADES EM MASSA

• Políticas e práticas devem garantir a dignidade dos mortos e assegurar o respeito às pessoas falecidas e 
suas famílias.

• O processo de gestão do corpo de pessoas falecidas deve responder adequadamente à pressão de um 

número crescente de casos, garantindo o bem-estar dos profissionais envolvidos e das comunidades 
afetadas.

• Familiares das pessoas falecidas devem receber todas as informações relevantes. Deve-se garantir uma 

comunicação adequada com o público.

• É essencial manter uma cooperação e coordenação eficaz e permanente entre todas as instituições e 

prestadores de serviços envolvidos.

• Um plano nacional de contingência para desastres deve sempre incluir um plano de resposta a 
vítimas em massa, resultante das contribuições de todas as autoridades responsáveis pela adequada 
gestão dos corpos de pessoas falecidas, garantindo a dignidade e o respeito pelos mortos e suas 
famílias, enquanto investigações médico-legais são conduzidas, se for o caso. O plano é chave para a 
identificação das instituições e indivíduos responsáveis, seus papéis e funções. Deve conter também 
orientações operacionais a ações específicas a serem realizadas ao longo de investigações médico-
legais sobre a morte. 

https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
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• O plano de resposta a vítimas em massa deve descrever uma estratégia de comunicação e coordenação 
integrativa a todos os envolvidos na resposta. Isto permitirá que todas as partes entendam suas 
responsabilidades no escopo de um conjunto acordado de atividades e práticas padronizadas e 
complementares que respeitem os interesses de todas as partes, incluindo os do público.  

• O plano deve também descrever os critérios e mecanismos para a implementação da gestão de 
fatalidades em massa. Isto inclui o quadro legal sobre as diversas responsabilidades das autoridades, 
as etapas da resposta e a estrutura de comando e controle. O plano ajuda a garantir que os canais de 
informação sejam seguidos em todos os níveis e por todos os envolvidos no cumprimento de suas 
respectivas responsabilidades.

• Investigações médico-legais sobre a morte devem confirmar a identidade e onde, quando, como e por 
quais meios a pessoa faleceu. Tais investigações são parte integrante de todos os casos envolvendo 
mortes repentinas, inesperadas ou inexplicáveis, incluindo aquelas relacionadas a doenças infecciosas 
como a COVID-19. 

• É importante lembrar que nem toda morte por COVID-19 ocorrerá em estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde. Portanto, treinamento e supervisão adequados a socorristas que possam vir a lidar 
com mortes por COVID-19 são imprescindíveis para garantir a gestão segura do local da morte. 

• Medidas básicas para a gestão de pessoas falecidas são essenciais e devem ser seguidas em todos os 
casos. Elas são particularmente importantes quando o volume de mortos aumenta de forma acentuada, 
sobrecarregando os recursos humanos disponíveis e comprometendo a capacidade de resposta das 
estruturas envolvidas.

• A resposta deve garantir a prestação de atenção e cuidados adequados às famílias das pessoas falecidas.
• Uma estratégia de comunicação pública e de mídia, realizada através de centros de comunicação 

designados e/ou redes amplamente acessíveis, deve assegurar comunicação pública periódica, confiável 
e transparente ao público. Os planos e operações dos vários profissionais e instituições envolvidos na 
resposta devem divulgados por meio de boletins periódicos e relatórios parciais sobre o andamento 
das atividades. Devem ser estabelecidos procedimentos operacionais padronizados que garantam o 
cumprimento da legislação sobre proteção de dados pessoais. 

• O plano de resposta a fatalidades em massa não deve conter apenas instruções para manuseio e/ou 
destinação final dos corpos. Pelo contrário: o plano precisa descrever práticas operacionais e sistemas 
de apoio financeiro, administrativo e logístico que garantirão que todos os aspectos do processo 
de gestão de pessoas falecidas sejam profissionais e dignos: busca, remoção, exame, identificação, 
guarda e entrega aos familiares para o sepultamento. Cada etapa deve ser documentada de um 
modo patronizado. A documentação conterá informações importantes que devem ser protegidas 
e centralizadas não apenas para fins de investigações legais, mas também para planejamento, 
operações, logística, administração e produção de relatórios. O plano também especifica políticas e 
procedimentos relativos à gestão de corpos desconhecidos, não identificados e/ou não reclamados, 
assim como à documentação de características de identificação para uso futuro. Cada fase do plano 
demanda uma profunda compreensão dos recursos e competências, além da identificação das áreas 
que precisam de soluções.

• O plano de resposta a fatalidades em massa também deve estipular os requisitos gerais de saúde e 
biossegurança que protegem socorristas e profissionais. Estipula os critérios de avaliação de risco 
e estabelece mecanismos para educar os socorristas quanto às práticas para redução de riscos de 
contágio durante surtos de doenças infecciosas. Deve prever capacitação para socorristas, funcionários 
trabalhando em mortuários, técnicos de laboratório e demais envolvidos no manuseio dos corpos das 
pessoas falecidas sobre controle de contaminação, equipamentos de segurança e equipamentos de 
proteção individual. Deve também enfatizar a importância de sessões de esclarecimento a famílias 
e comunidades onde os corpos infectados foram removidos, a fim de reduzir possibilidades de 
contaminações adicionais.

• Valas comuns são veementemente desaconselhadas. Em geral, elas são indicadores da falta de 
planejamento das autoridades e da falta de respeito para com os desejos, costumes e crenças religiosas 
de famílias e comunidades. Sepulturas individuais são práticas mais respeitosas e dignas, além de 
facilitar a localização dos corpos das pessoas falecidas. Isto só pode ser alcançado, no entanto, através 
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de um planejamento colaborativo envolvendo não apenas as autoridades relevantes, representadas 
pelos serviços funerários, cemitérios, instituto médico-legais, forças policiais e hospitais, mas 
também, e sobretudo, as famílias.

• Fatalidades em massa podem incluir vítimas tanto nacionais como estrangeiras. É importante seguir 
procedimentos e práticas internacionalmente reconhecidos, de modo a promover a gestão profissional 
e digna dos corpos e o tratamento respeitoso a famílias de diferentes origens, culturas e religiões. Isto 
ajudará no andamento de complexos procedimentos administrativos e legais requeridos na interação 
com governos estrangeiros em caso de repatriação do corpo ou para obtenção de certificados de óbito por 
familiares que vivem no exterior.  O traslado de pessoas falecidas entre fronteiras internacionais pode 
ser adiado até que o corpo infectado não seja mais considerado vetor de transmissão. O planejamento 
do traslado deve ser realizado junto às companhias aéreas responsáveis. 

1 GESTÃO E COORDENAÇÃO

• Identifique o Ministério ou Departamento responsável pela coordenação da resposta do governo.  
• Identifique o contato em cada uma das instituições envolvidas, incluindo os prestadores de serviços 

forenses e médico-legais e outros serviços responsáveis pela gestão dos corpos das pessoas falecidas 
e pela interação com os familiares. Esclareça suas funções e responsabilidades ao longo das várias 
etapas da gestão desses corpos, tais como remoção e transporte, exame post-mortem (se necessário), 
identificação, armazenamento e destinação final ou entrega e sepultamento dos corpos, registro da 
morte e prestação de informações e cuidado às famílias.   

• Estabeleça um grupo de coordenação cuja abordagem deve ser integrativa entre várias instituições. É 
importante incluir administradores hospitalares, autoridades religiosas, serviços municipais, cemitérios 
e crematórios para uma resposta realmente integrada. Nem sempre incluídos, setores privados (como 
casas funerárias ou cartórios em seu papel na obtenção de certificados de óbito pelas famílias) podem 
ser essenciais e devem ser envolvidos na medida do possível no âmbito da regulamentação local.

• Garanta a implementação de respostas adequadas que cubram todos os aspectos do processo de 
gestão de pessoas falecidas, considerando inclusive passos necessários a investigações policiais e 
médico-legais que se apliquem.

• Autoridades locais também devem assegurar que qualquer participação de voluntários ou de setores 
privados siga os procedimentos estabelecidos. 

• É importante ter um bom entendimento das instituições e dos profissionais responsáveis pela gestão 
de pessoas falecidas – sobretudo em relação a seu transporte, guarda e destinação final – como base 
para determinar etapas futuras no escopo de uma abordagem integrada. 

• Certifique-se de que haja suficiente infraestrutura, recursos humanos, recursos materiais e 
equipamento de proteção individual para responder a um aumento repentino no número de mortes. 
Se esses elementos não existirem, a coordenação deverá considerar caminhos alternativos para a 
obtenção dos recursos e do apoio necessários. 

• Assegure que gestores e coordenadores de cada instituição envolvida estipulem claros procedimentos 
e recomendações quanto ao manuseio dos corpos. 

• Durante a gestão de pessoas falecidas, em especial no seu transporte, podem surgir questões de 
saúde e biossegurança para os profissionais, como o esforço físico de manusear corpos pesados, 
movimentos repetitivos, exposição prolongada a baixas temperaturas e a substâncias potencialmente 
perigosas e trauma psicológico. Garanta que as equipes que trabalham nessas condições recebam 
suporte adequado e que suas necessidades sejam atendidas. 

• Qualquer atividade relacionada à gestão de corpos de pessoas com morte suspeita ou confirmada 
por COVID-19 deve ser precedida de análises preliminares e avaliações de risco. Tal avaliação deve 
determinar a quantidade, a localização e as condições das vítimas, incluindo em relação à COVID-19.

2  REMOÇÃO E TRANSPORTE 

No caso do aumento repentino no número de mortes, o movimento de corpos entre residências, hospitais, 
instituições mortuárias e cemitérios exigirá grande quantidade de profissionais para o manuseio e 
veículos para o transporte. Adote as medidas necessárias para o transporte dos corpos considerando os 
seguintes aspectos:
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• Conhecimento da legislação e dos regulamentos em vigor, incluindo aqueles relativos a saúde ocupação 
e biossegurança.

• Clareza sobre quem são os responsáveis pelo transporte dos corpos.
• Esclarecimento sobre se as habilidades dos responsáveis para exercer tal função. 
• Clareza sobre o envolvimento das autoridades policiais/judiciais. 
• Esclarecimento sobre a destinação dos corpos no caso de infecção confirmada ou suspeita de COVID-19 

(há cemitérios ou instituições mortuárias específicas para onde os corpos deveriam ser levados?) 
• Clareza sobre o limite para determinar se a quantidade de vítimas fatais excede os recursos disponíveis 

para o transporte de corpos. Identifique que suporte adicional será necessário em termos de veículos, 
infraestrutura, materiais e recursos materiais e humanos.

• Identifique as fontes alternativas de apoio existentes se os recursos atuais se esgotarem. Garanta 
que estas entendam suas respectivas funções7. Clareza de que todos os envolvidos conheçam e 
compreendam as medidas de precaução e segurança necessárias.

• Esclarecimento sobre se tais fontes alternativas de apoio contam com a cobertura de seguro necessária.
• Para saber mais sobre os procedimentos de manuseio de corpos de pessoas falecidas, ver “Technical 

recommendations for body handlers”, p. 4.

3 DECLARAÇÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE ÓBITO

• Quais são as regulamentações existentes? Há alguma orientação ou regulamentação a serem consideradas 
em casos de pandemia? Para casos de falecimento fora de uma instituição de saúde, como mortes em casa, 
mas com suspeita de COVID-19, quais são os procedimentos?  A autópsia é obrigatória?

• No caso de mortes sob custódia e no escopo do sistema prisional, quais regulamentos devem ser seguidos? 
Considere trabalhar com autoridades judiciais e ministeriais para adaptar a resposta no caso do aumento 
repentino do número de mortes.

• Quem são os responsáveis por emitir a declaração de óbito e a certidão de óbito?
• As instituições responsáveis têm recursos suficientes para o aumento repentino do número de mortes? 

Foram implementadas medidas que assegurem, por exemplo, um número suficiente de profissionais para 
a emissão de certidões e declarações de óbito? Lembre-se de que escritórios governamentais podem não 
estar funcionando ou ter reduzido suas atividades, que medidas de distanciamento social tenham sido 
adotadas, etc.

4 EXAMES POST-MORTEM E INVESTIGAÇÕES MÉDICO-LEGAIS (CASOS INFECTADOS E ROTINEIROS)

• Revisite a legislação relativa a doenças infecciosas (como a influenza);
• As autoridades locais devem adotar medidas para garantir que os serviços médico-legais continuem 

sendo prestados. Deve-se estabelecer um plano de contingência para a gestão das pessoas falecidas, 
vítimas de COVID-19 ou não, em especial quando os corpos são trazidos aos mesmos estabelecimentos. 

• Familiares de pessoas falecidas devem ser devidamente informados no caso de atrasos, sobre as 
medidas que foram tomadas, etc. Planos devem ser estabelecidos para a comunicação com as famílias 
sobre mortes por COVID-19 e outras fatalidades. 

• Considere como utilizar recursos nos âmbitos judicial e pericial de forma eficiente para melhorar 
tomadas de decisão nos casos que requerem atenção médico-legal, qual suporte adicional dos recursos 
forenses poderia auxiliar na gestão de pessoas falecidas relacionadas à pandemia, quando possível, etc. 

5 ARMAZENAGEM

• É importante ressaltar aqui a diferença, em termos funcionais, entre locais para armazenamento de 
corpo e estruturas mortuárias provisórias. Locais para armazenamento de corpos atendem à necessidade 
de guarda temporária dos corpos devido ao aumento repentino no número de mortes que sobrecarregará 
a capacidade das instituições responsáveis. Por outro lado, estruturas mortuárias provisórias atendem 
à necessidade de infraestrutura médico-legal adicional (por exemplo, durante emergências) e incluem 
laboratórios e salas de autópsia. É provável que um aumento repentino no número de mortes por 
COVID-19 demande uma capacidade adicional de armazenamento de corpos e estruturas mortuárias 
provisórias, dependendo das circunstâncias e necessidades.

7 Entre as fontes alternativas de apoio, incluem-se: funerárias, ambulâncias privadas, socorristas, Defesa Civil, 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, forças policiais, forças armadas, empresas de 
transporte comercial, veículos alugados por curto prazo, etc.
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• Recomenda-se estabelecer um mecanismo para identificar as instalações adequadas para a guarda dos 
corpos, coordenar a aquisição, alocar profissionais e gerir o armazenamento.  

• A coordenação deve estar informada sobre toda a capacidade local disponível para o armazenamento dos 
corpos. As instalações com essas funções podem ser encontradas geralmente em hospitais, funerárias 
públicas e privadas, institutos médico-legais e serviços de verificação de óbito. Vale considerar 
igualmente as instalações militares. 

• Em alguns casos, universidades e institutos podem ter espaço adicional para o armazenamento de 
corpos. Algumas cidades talvez contem apenas com a capacidade dos serviços médico-legais. 

• Mesmo se a decisão for a de enterrar os corpos o mais rápido possível, estes sem dúvida permanecerão 
em um local de armazenamento por um período, enquanto os requisitos administrativos e logísticos são 
atendidos (isto é, durante o tempo necessário para a emissão da declaração de óbito, até a autorização 
para cremação ou enterro, enquanto o caso espera o andamento das investigações ou até que os 
familiares sejam notificados). Portanto, a necessidade por locais adicionais de armazenamento de 
corpos deve ser estabelecida previamente. 

• Todas as etapas da gestão de pessoas falecidas, mesmo com o aumento dos recursos locais, podem 
apresentar novas limitações, especialmente durante uma pandemia, já que o manuseio de corpos 
considerados infecciosos requer medidas adicionais de precaução. Nesses casos, aumentar a 
capacidade dos locais de armazenamento de corpos permitirá uma melhor continuidade das demais 
etapas do processo. 

• Entre as normas mínimas para o estabelecimento de locais de armazenamento temporário, incluem-se: 
a exigência de que as estruturas sejam construídas em um mesmo nível, com acesso adequado para 
carga e descarga; instalações seguras; acesso para veículos 24 horas por dia; entradas, saídas e janelas 
que impeçam o acesso da mídia e do público; eletricidade e encanamento; pé-direito com altura 
apropriada para prateleiras; estruturas para que a família possa ver o corpo; espaços para escritórios; 
e espaços recreativos e de uso comum para os funcionários (banheiros, refeitórios, etc.). Considere 
também características como a instalação de pisos selados, o uso de concreto impermeável ou revestido 
com borracha antiderrapante e à prova d’água, superfícies de fácil higienização e espaço apropriado 
para o descarte fácil de resíduos gerados, assim como os regulamentos locais, as avaliações de risco 
ambiental, as requisições para obtenção de licenças ambientais, etc. 

• Prepare uma lista de equipamentos necessários para o armazenamento temporário dos corpos.
• Durante a gestão de pessoas falecidas, sobretudo nas etapas de transporte e armazenamento, é 

importante que os corpos sejam identificados e etiquetados com ao menos três identificadores em um 
código único: o número do caso, a data e local onde o corpo foi encontrado ou de onde foi removido. As 
instalações de armazenamento devem contar com um sistema de numeração adequado para garantir 
que os corpos corretos sejam liberados sem demora.

• As autoridades envolvidas devem garantir que seus procedimentos operacionais sigam as recomendações 
para a gestão de corpos infecciosos. Para mais informações sobre a temperatura requerida para a 
armazenagem dos corpos, consulte a segunda edição do guia Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual 

para Equipes de Primeira Resposta no Terreno.

6 RECONHECIMENTO VISUAL

Deve-se destinar uma área para que a família realize o reconhecimento visual.  Devido às medidas 
de distanciamento social, provavelmente apenas alguns familiares terão acesso às instalações para 
preencher a documentação necessária para o enterro.  Assim, também é importante designar salas de 
espera confortáveis e apropriadas para as famílias, respeitando as recomendações gerais relativas ao uso 
de espaços comuns durante a pandemia. Recomenda-se que, como mínimo, tais espaços contem com 
banheiros e lavatórios adaptados às necessidades e crenças religiosas dos familiares em luto, além de 
profissionais capazes de supervisionar o processo.  

7 DESTINAÇÃO FINAL, SEPULTAMENTO E CREMAÇÃO

• Os funcionários dos serviços e casas funerárias, que contam com experiência no manuseio e transporte 
dos corpos, embora normalmente não tenham obrigação legal de responder a emergências, podem 
prestar apoio útil e oportuno quando as demais estruturas estão sobrecarregadas. Esses profissionais 

https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
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podem auxiliar no registro dos falecimentos e na emissão da documentação necessária para a liberação 
dos corpos, etc. Também podem oferecer instalações extras para o armazenamento dos corpos caso 
haja necessidade. 

• É importante estar atento às regulamentações em vigor que autorizam enterros e cremações. Caso 
necessário, as instituições responsáveis podem emitir decretos ou instruções que agilizem o processo 
de liberação dos corpos.

• Recomenda-se que os cemitérios sigam as recomendações para sepultamentos durante desastres. 
Considere questões relativas à burocracia dos processos de liberação, de destinação final dos corpos 
e da disponibilidade de terrenos para sepultamentos. O enterro temporário de alguns corpos pode 
ser necessário. 

• Para mais informações sobre o assunto, consulte o Anexo 7 da segunda edição do guia Gestão de Cadáveres 

após Desastres: Manual para Equipes de Primeira Resposta no Terreno. 

8 REPATRIAÇÃO 

Caso uma pessoa falecida deva ser repatriada, é importante estar ciente das regulamentações e procedimentos 
e das autoridades competentes (consulados e embaixadas, autoridades fronteiriças e policiais, autoridades 
no país de destino).  A coordenação deve manter contato constante com as autoridades responsáveis pela 
emissão da documentação pertinente para liberação e repatriação do corpo entre ambos os países. Em geral 
é exigido um certificado indicando que o corpo está livre de infecção, emitido pelo perito ou pelo médico em 
questão. No caso da COVID-19, recomenda-se estabelecer previamente os procedimentos para repatriação 
a fim de agilizar o processo e evitar atrasos e desgastes a famílias em países estrangeiros.

PUBLICAÇÕES E PÁGINAS NA INTERNET PARA REFERÊNCIA
Clique com o botão direito do mouse sobre o título sublinhado para conectar

• Centro de Prevenção e Controle de Doenças, Collection and Submission of Postmortem Specimens from 

Deceased Persons with Known or Suspected COVID-19, March 2020 (Interim Guidance), CDC, Atlanta, 25 
de março de 2020.

• CDC, Interim Health Recommendations for Workers Who Handle Human Remains after a Disaster, CDC, Atlanta, 
15 de setembro de 2008.

• Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, Considerations Related to the Safe Handling of Bodies 

of Deceased Persons with Suspected or Confirmed COVID-19, Estocolmo, 2020.

• New South Wales Government, COVID-19 – Handling of Bodies by Funeral Directors, abril de 2020: 
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-funeral-directors.aspx.

• Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, CICV e FICV, Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual para 

Equipes de Primeira Resposta no Terreno, 2a ed., CICV, Genebra, 2016. 

• OMS, Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public, OMS, Genebra, 29 de abril de 2020.

• OMS, Coronavirus Disease (COVID-19) Technical Guidance: Infection Prevention and Control / WASH, OMS, 
Genebra, acessado em 1o de maio de 2020.

• Organização Mundial da Saúde, Infection Prevention and Control during Health Care When Novel Coronavirus 

(nCoV) Infection is Suspected: Interim Guidance, WHO/2019-nCoV/IPC/2020.3, OMS, Genebra, 19 de março 
de 2020.

• Barton, L. et al., “COVID-19 autopsies, Oklahoma, USA” American Journal of Clinical Pathology, Vol. 153, 
No. 6, 10 de abril de 2020; pp. 725–733: https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa062.

• Cattaneo, C., “Forensic medicine in the time of COVID-19: An editorial from Milano, Italy” Forensic 

Science International, Vol. 312, 27 de abril de 2020: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110308 (no prelo).

• Finegan, O. et al., “International Committee of the Red Cross (ICRC): General guidance for the 
management of the dead related to COVID-19”, Forensic Science International: Synergy, Vol. 2, 2020, 
pp.129–137: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007.

• Hanley, B. et al., “Autopsy in suspected COVID-19 cases”, Journal of Clinical Pathology, Vol. 73, No. 5, 20 
março de 2020; pp. 239–242: doi:10.1136/jclinpath-2020-206522.

https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/disasters/handleremains.html
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-funeral-directors.aspx
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa062
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110308
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007
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• Osborn, M. et al., Briefing on COVID-19: Autopsy practices relating to possible cases of COVID-19,  
The Royal College of Pathologists, Londres, fevereiro de 2020.

• Xue, Y. et al. “Perspectives on the death investigation during COVID-19 pandemic”, Forensic Science 

International: Synergy, Vol. 2, 2020, pp.129126: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007.

Em espanhol:

• Caja Costarricense de Seguro Social, Lineamientos para el manejo de cadáveres relacionados con la 

enfermedad COVID-19, 23 de março de 2020: https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/personal-salud.

• Governo do México, Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por COVID19 (SARS 

CoV-2) en México, 21 de abril de 2020: https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/

lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico.

 ANEXO
PERGUNTAS FUNDAMENTAIS QUE PODEM AJUDAR NA RÁPIDA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE E MÉDICO-

LEGAIS EXISTENTES FRENTE AO AUMENTO REPENTINO DO NÚMERO DE MORTES8 

• Existe um plano nacional de resposta a fatalidades em massa ou qualquer outra determinação 
oficial relacionada à gestão de corpos de pessoas falecidas para guiar as ações interinstitucionais 
frente ao aumento do número de mortes por COVID-19?

• Conta-se com o apoio dos ministérios da Saúde, Justiça, Casa Civil e demais ministérios diretamente 
envolvidos para pôr em prática o plano de resposta a fatalidades em massa – como parte de um 
plano nacional de gestão de desastres – ou para desenvolver um plano de emergência? 

• Quais instituições seriam convocadas para intervir no caso de situações relacionadas a mortes em 
grande escala ou durante eventos prolongados? Qual seria a principal instituição encarregada de 
adotar e coordenar os esforços para elaborar e implementar o plano? 

• Quais os recursos disponíveis nas instituições responsáveis pela gestão de pessoas falecidas? 
• Qual seria o percentual-limite no número de casos para declarar que as instituições responsáveis 

estão sobrecarregadas e ativar o plano?
• Todos os profissionais envolvidos estão capacitados para a adoção de medidas de precaução e 

biossegurança? Dispõem de equipamentos de proteção individual apropriados para lidar com um 
aumento vertiginoso do número de casos com doenças infecciosas? Eles estão segurados contra 
ferimentos e morte?

• Foram feitos acordos com organizações não governamentais e com o setor privado para garantir 
apoio e equipamentos adicionais, caso necessário?

• O plano salienta a importância de uma gestão profissional e digna das pessoas falecidas? Ressalta 
o respeito aos desejos dos familiares e comunidades afetados?

• Profissionais envolvidos com os sistemas investigativos e serviços médico-legais contam com os 
recursos adicionais para assegurar que todas as mortes repentinas e inesperadas sejam plenamente 
investigadas mesmo durante um surto infeccioso? 

• O plano fornece orientações sobre como cumprir leis e orientações sobre proteção de dados 
pessoais?

• Familiares, comunidades e a mídia contam com uma comunicação periódica, confiável e 
transparente, de fonte competente, que represente todas as instituições e organismos envolvidos? 
Para onde devem se dirigir os interessados em receber informações atualizadas sobre as atividades?

• Quem buscará os corpos de pessoas que faleceram em seus domicílios? Que treinamento e 
equipamento receberão para protegerem a si mesmos e às famílias das vítimas do surto infeccioso?

• Conta-se com espaço para armazenamento refrigerado adicional em caso de aumento repentino do 
número de mortes?

• Quais métodos para traçabilidade dos corpos serão implementados para gerir eficazmente a grande 
quantidade de corpos armazenados em instituições mortuárias?

8 Essas perguntas também podem ser utilizadas para avaliar as medidas adotadas por centros de detenção em 
caso de um aumento repentino do número de mortes em custódia relacionadas à pandemia.

https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001
https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/personal-salud
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico
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O CICV ajuda as pessoas afetadas por conflitos armados e outras situações de violência no mundo 
inteiro, fazendo todo o possível para proteger a vida e a dignidade delas e para aliviar o seu 
sofrimento, com frequência em conjunto com os parceiros da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 
A organização busca também evitar as privações com a promoção e o fortalecimento do Direito 
Internacional Humanitário (DIH) e a defesa dos princípios humanitários universais.
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• Conta-se com processos sistemáticos (incluindo fichas e formulários padronizados) para garantir 
que todos os organismos e estruturas envolvidos trabalhem de forma coerente e colaborativa como 
um único sistema que centralize todos os dados relativos à gestão das pessoas falecidas?

• Como as informações sobre os casos serão centralizadas para auxiliar no planejamento e na 
mobilização de recursos e equipamentos adicionais?

• Há suficiente espaço em cemitérios para responder de forma oportuna ao aumento do número de 
mortes?

• Quais os planos de curto e longo prazos para os corpos não reclamados e não identificados?
• Quais processos administrativos e suporte adicional garantirão que as famílias recebam as 

declarações de óbito e obtenham autorizações de enterro, relatórios de autópsia e outros 
documentos importantes para solucionar questões financeiras, de herança, etc.?

• Quem custeará os gastos adicionais de pessoal, instalações e atividades necessárias para responder 
caso as fatalidades em massa prolonguem a resposta de emergência?

https://www.facebook.com/ICRC/
https://twitter.com/icrc
https://www.instagram.com/icrc/

