
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUSNEC ROTÉRIO, 
SERVIÇO DE NECROPSIA, VELÓRIO E TRANSLADO DE CADÁVE R. 

 
 
O QUE SÃO CORONAVÍRUS?  

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, que 
causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções 
por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes  a um 
resfriado comum . Alguns coronavírus podem causar doenças respiratórias graves.  

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre um novo 
coronavírus na China, atingindo um número significativo de pessoas, causando desde 
leves infecções respiratórias até casos mais graves.  

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?  

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, ou seja, o coronavírus pode ser 
transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros, assim como 
pelo contato com as mãos contaminadas com secreções respiratórias que contenham 
vírus.  

Para mais informações sobre o coronavírus, consulte Página: 

Acesse: http://c oronavirus.pr.gov.br  

QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE?  

1) Não divulgue ou compartilhe informações falsas, as fake news.Compartilhe 
informações confiáveis e de qualidade. 

2)Medidas básicas de prevenção devem ser adotadas por todos, inclusive profissionais e 
todos aqueles que frequentam. 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA NECROTÉRIO, SER VIÇO DE 
NECROPSIA, VELÓRIO E TRANSLADO DE CADÁVER.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  
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 O número de profissionais presentes no procedimento deve ser o menor possível; 
Realizar os procedimentos de forma a minimizar a produção de aerossóis; ✓  
Realizar a higiene das mãos frequentemente com água e sabonete ou preparação 
alcoólica por pelo menos 20 segundos;  

Utilizar Precaução de Contato (gorro, óculos, máscara cirúrgica, aventais e luvas 
descartáveis) durante qualquer manipulação do cadáver ou na realização dos 
procedimentos;  

 Para procedimentos com possibilidade de geração de aerossóis utilizar gorro e 
máscara minimamente PFF2 (também conhecida como N95) ou com níveis de 
filtração ainda melhores. A máscara e demais EPI’s devem ser descartadas após o 
uso nestes procedimentos;  Todos os materiais utilizados em procedimentos que 
envolvam cadáveres suspeitos ou confirmados de óbito por Coronavírus devem ser 
descartados e ter seu gerenciamento (segregação, coleta, transporte, tratamento e 
destino final) como resíduos infectantes Grupo A. 

PREPARO DO CORPO E FUNERAL  

 É recomendável que se manipule o corpo o mínimo possível, evitando-se 
procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluídos corpóreos;  

 Não é recomendável a realização de procedimentos de tanatopraxia (formolização 
e embalsamamento);  

 O preparo do corpo deve ser em local isolado dos demais e, quando não houver 
essa possibilidade estabelecer barreira técnica (de local e de tempo) e realizar 
procedimentos de limpeza e desinfecção da sala após cada preparo/manipulação; 
Os profissionais devem seguir as recomendações e precauções padrão no cuidado 
do corpo, utilizando EPI’s (gorro, óculos, máscara cirúrgica, aventais e luvas 
descartáveis) em todas as etapas do preparo;  

 A remoção de fluídos corporais/secreções que por ventura entrarem em contato 
com superfícies/equipamentos deve ser realizada com papel absorvente, o qual 
deve ser descartado como resíduo infectante (Grupo A).  

 Após, limpar equipamento e /ou superfícies com água e sabão e secar com pano 
limpo e realizar desinfecção com álcool 70% ou desinfetante padronizado;  

 Após a manipulação do corpo, retirar e descartar as luvas, máscara e avental (se 
descartável) em lixo infectante (Grupo A);  

 Lavar os EPIs não descartáveis conforme rotina da Instituição.  

 

SERVIÇO FUNERÁRIO/TRANSPORTE – ATENDIMENTO NO DOMIC ÍLIO  



 A Instituição/Serviço onde a vítima foi a óbito, deverá comunicar ao Serviço 
Funerário quando a suspeita ou confirmação da morte for por infecção pelo 
Coronavírus;  

 Se o Serviço Funerário for chamado para atender um indivíduo que faleceu em 
casa, os profissionais devem utilizar EPIs de Precaução de Contato (gorro, óculos, 
máscara cirúrgica, aventais e luvas descartáveis) durante qualquer manipulação do 
cadáver ou na realização dos procedimentos;  

 A remoção de fluídos corporais/secreções que por ventura entrarem em contato 
com superfícies/equipamentos deve ser realizada com papel absorvente, o qual 
deve ser descartado como resíduo infectante (Grupo A).  

 Após, limpar equipamento e /ou superfícies com água e sabão e secar com pano 
limpo ou realizar desinfecção com álcool 70% ou desinfetante padronizado;  

 Após a manipulação do corpo, retirar e descartar as luvas, máscara e avental (se 
descartável) em lixo infectante (Grupo A);  

 Lavar os EPIS não descartáveis conforme rotina da Instituição;  

 Não há contraindicação quanto ao material utilizado na confecção do caixão;  

  Não é necessária a utilização de urna zincada (lacr ada);  

 Realizar a desinfecção das alças da urna com álcool 70% ou outro desinfetante 
padronizado, após fechamento desta;  

 Todos os materiais utilizados em procedimentos que envolvam cadáveres 
suspeitos ou confirmados de óbito por Coronavírus devem ser descartados e ter 
seu gerenciamento (segregação, coleta, transporte, tratamento e destino final) 
como resíduos infectantes Grupo A;  

 Funcionários que apresentarem sinais e sintomas de Coronavírus (febre 
acompanhada de tosse ou dor de garganta e sintomas respiratórios) devem ser 
encaminhados imediatamente com máscara cirúrgica ao serviço de saúde de sua 
referência para consulta e encaminhamentos necessários;  

 Fica vedada, em todo o território nacional, a prestação de serviço de conservação 
e translado de restos mortais humanos, em que o óbito tenha tido como causa a 
encefalite espongiforme, febre hemorrágica ou outra nova doença 
infectocontagiosa que, porventura, venha a surgir a critério da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS). (Conforme disposto Na 
RDC 33/11 Art. 10°).  

ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES E/OU ACOMPANHANTES  

 Familiares devem evitar tocar o corpo, e se o fizer, realizar a higienização das 
mãos com álcool a 70 %;  



 Se o familiar for caso suspeito ou confirmado de Coronavírus, também utilizar 
máscara cirúrgica descartável e evitar o contato com outras pessoas;  

 Disponibilizar álcool 70% durante todo o velório  


