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Nota Técnica Nº 05/2020 

16 de maio de 2020 

 

Considerando a Resolução do CFM nº 1.671/03 Publicada de 29 julho 2003 que dispõe sobre 

regulamentação do atendimento pré-hospitalar e dá outras providências;  

Considerando Resolução CFM nº 1.672/2003 que dispõe sobre o transporte inter-hospitalar 

de pacientes e dá outras providências; 

Considerando a Portaria Conjunta nº 01 de 14 de setembro de 2015, da Secretaria do Estado 

de de Alagoas, entre secretários de estado da saúde e da segurançã pública; 

Considerando a nota informativa Nº 31/2020 CGURG/DAHU/SAES/MS: Diretrizes de manejo 

no contexto de corpos da Covid-19 e implicações para os Serviços de SAMU-192; 

Considerando Nota técnica nº01/2020 do SVO, para médicos e gestores de unidades 

assistenciais de saúde dos municípios do Estado de Alagoas e da Secretarias de Saúde dos Estado 

de Alagoas, atualizada em 24 de abril de 2020. 

Considerando Portaria Nº 385 da Perícia oficial de Alagoas de 2020, no que diz respesito ao 

atendimento aos mortos; 

Considerando reunião realizada para aprovação de proposta no dia 13 de maio de 2020, onde 

estiveram presentes: Bruno Henrique de Queiroz – HEDH; ;Julia B. J. da Silva ;Dayse Dayane Nunes 

de Oliveira Costa – Hospital CHAMA; Luciana Carla Eugênio Vital – Hospital Regional; Bárbara F. N 

Albuquerque – HEDH- Diretora Administrativa; Maria Karolina Marques - Coordenadora da  CCIH 

HEDH; Adriana B. de Oliveira  HEDH; Evânio da Silva; Ana Lúcia Alves– HEDH. 

 

Resolve-se no território do município de Arapiraca a partir de 

articulação entre as partes envolvidas: 

 Reconhecer a amplitude da Declaração de Óbito – DO que conforme o Ministério da Saúde 

“[...] é uma voz que transcende a finitude do ser e permite que a vida retratada em seus últimos 

instantes possa continuar a serviço da vida.” (BRASIL, 2005); 

 Tratar a DO como documento importante que infere na programação de uma política de saúde 

adequada significando a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas em perspectivas 

futuras; 

  Propiciar efetividade no preenchimento da DO em sua completude pelos médicos dos seus 

respectivos serviços conforme Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina; 

 Organizar fluxo da DO a partir das sentenças a seguir atendendo as necessidades pelas quais 

ela existe com estratégias pertinentes ao contexto da pandemia da COVID 19. 
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1. Para óbitos de ocorrência hospitalar no município de Arapiraca:  

1.1 Caso ÓBITO POR CAUSA NATURAL IDENTIFICADA: Equipe verifica registro em declaração de 

óbito e segue manejo para óbito conforme rotina hospitalar; 

1.2 Caso ÓBITO SUSPEITO OU CONFIRMADO PARA COVID-19: Equipe verifica registro em 

declaração de óbito realiza manejo do corpo no contexto da pandemia; 

1.3 Caso NÃO SEJA POSSÍVEL IDENTIFICAR A CAUSA DA MORTE: o médico deve  antes do 

preenchimento da DO realizar anamnese com a família a partir de Autópsia verbal (Anexo A – 

documento cedido pelo SVO) e a partir daí identificar ou não a causa de óbito e realizar 

preenchimento de DO, neste caso deve incluir observação no campo 52 da DO “Realizada Autópsia 

Verbal” e anexar Autópsia Verbal (Anexo A) em guia da DO que servirá para alimentar o SIM-Sistema 

de Informação de Mortalidade; 

1.4 Caso ao realizar anamnese com autópsia verbal ainda não seja possível identificar a causa do 

óbito é preferível preencher a DO colocando causa indeterminada e incluir observações descrita no 

item anterior, visto que o SVO/ Maceió só está realizando verificação dos corpos externamente e 

anamnese a partir de mesmo formulário; o transporte do corpo neste momento de pandemia não é 

uma proposta viável pois pode se tratar de caso suspeito que tem como indicação manuseio do 

corpo o mínimo possível; 

1.5 Caso seja identificada CAUSA VIOLENTA OU SUSPEITA, entrar em contato com Delegacia 

Regional de Arapiraca através do contato (82) 35308747, que deve contactar o Instituto 

Criminalístico - IC para início das investigações e encaminhar corpo ao Instituto Médico Legal - IML; 

 

 

2. Para óbito no domicílio e casa de longa permanência dentro do 

município de a Arapiraca: 

2.1 O preenchimento da DO deverá ocorrer da mesma forma que no ambiente hospitalar e é de 

responsabilidade dos médicos da Atenção Primária à Saúde - APS, Programa Saúde na Hora, Pronto 

atendimento – PA 5º Centro e Médicos de Sobreaviso da SMS conforme fluxograma 2 ou médico, da 

seguinte forma:   

2.1.1 Médico assistente da Estratégia Saúde da família - ESF de território correspondente conforme 

ocorrência de óbito no horário de seu turno de trabalho;  

2.1.2 Médicos dos plantões de PA 5º Centro e Saúde na Hora em seu horário de atendimento para 

munícipes de área descoberta de ESF e para áreas cobertas no horário que ultrapasse o turno da 

ESF; 

2.1.3 Médicos de sobreaviso da SMS para este fim, cobrindo o horário noturno e madrugadas quando 

os serviços citados não estão abertos;  

2.2 O Preenchimento da DO deverá ocorrer da mesma forma que no ambiente hospitalar; 

2.3 Caso o óbito seja suspeito ou confirmado para COVID-19 deverá ser acionada Equipe de 

Enfermagem da Unidade Sentinela para Coleta de SWAB e a equipe deverá se certificar de 

preenchimento da DO; 
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2.4 O Preparo do corpo poderá acontecer por equipe de saúde ou de serviço funerário devidamente 

capacitado e com certificação na Vigilância Sanitária, com a garantia de medidas mínimas citadas 

pela ANVISA em nota técnica atualizada.  

 

 

3. Para óbito de ocorrência em espaço público: 

3.1 O médico em questão, Médico da Saúde da Família, PA, Saúde na Hora ou Médico de Sobreaviso 

deverá verificar a causa da morte e seguir fluxo de óbito no ambiente hospitalar; 

3.2 Caso o óbito em via pública seja por causa natural e determinada pelo médico em preenchimento 

de DO, A equipe de saúde ou agente da funerária  poderá realizar remoção do corpo, alocando em 

saco impermeável e realizando desinfecção com álcool a 70%, e encaminhando corpo para ambiente 

próprio (necrotério) onde se realizarão os cuidados do corpo. 

3.3  Caso  óbito compreenda causa de morte violenta / causa externa ou suspeita o médico deverá 

fazer o contato com a Delegacia Regional e passar a situação do caso verbalmente, a delegacia 

aciona o IC - instituto Criminalística que libera o corpo para o Serviço do IML, este é responsável pela 

elucidação do caso, bem como o recolhimento do corpo através de saco impermeável; 

 

 

4. As equipes de saúde devem empenhar-se para o seguimento de 

Diagrama organizativo no atendimento ao óbito de caso confirmado 

ou suspeito para COVID-19 (ANEXO B), proposto em nota técnica 

Nº3/2020 da SMS Arapiraca, a fim de atender medidas sanitárias, de 

biossegurança incluindo também o contexto do luto. 

Diante do que foi exposto para facilitar os processos de trabalho dos profissionais envolvidos: 

apresentamos os fluxogramas e tabelas a seguir: 

 

  



 
 

 

5 
 

Fluxo do corpo após a morte: 
providências diante da Pandemia por COVID-19 

FLUXOGRAMA 1: REALIZAÇÃO DO MANEJO DO CORPO 

  

ÓBITO HOSPITALAR/ DOMICILIAR/ CASA DE 
LONGA PERMANÊNCIA  VIA PÚBLICA

CASO SUSPEITO PARA 
COVID-19: 

Acionar Serviço para 
Coleta de swab e

Manejo do corpo seguir 
diagrama organizativo 

(ANEXO E)

*se óbito no domicílio 
consutar fluxo específico

CASO  CONFIRMADO

Manejo do corpo no 
contexto da Pandemia

por COVID-19
(ANEXO E) 

Seguir diagrama 
organizativo 

CAUSA DE ÓBITO 
MORTE  NATURAL

Manejo do corpo 
conforme Rotina no 

contexto da pandemia: 
Orientações sobre

velório e sepultamento

Identificada causa de morte 
externa/violenta  ou supeita
de causa externa/violenta

Ligar para Delegacia 
Rerional que fará 
contato com IC-

Instittuto 
Criminalítico e IML-

Istituto Médico Legal 

Causa da morte Não 
identificada:

Realizar anamnese a partir de ficha 
de autópsia verbal

Anexo A

Ligar para SVO para colaboração 
de médico patologista se 

necessário

Preencher DO com causa do óbito 
identificada ou causa indeterminada 

conforme Ministério da Saúde e 
Conselho de classe

Incluir no Campo 52 da DO: 

"Realizada Autópsia Verbal" Anexar 
formulário a DO que servirá para 

slimentar SIM;

Médico realiza declaração de óbito
conforme Ministério da Saúde e

Conselho de Classe nos casos a seguir: 

PROVÁVEL ÓBITO SUSPEITO DE COVID-19
NO DOMICÍLIO OU CASA DE LONGA PERMANÊNCIA 

Equipe de ESF

de 8h às 12h

e 14h às 17h

5º Centro Pronto 
Atendimento

7h às 17h

Equipe Saúde na Hora
em aguardando 

alinhamento*

Médico de sobre aviso
do município,

18h às 7h

Familiar ou pessoa
próxima ou casas de
longa permanência

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: COLHE INFORMAÇÕES SOBRE O CASO E 

COMUNICA-SE COM OS SERVIÇOS NECESÁRIOS PARA GARANTIR: COLETA DE 

SWAB, MANEJO DO CORPO, E PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO – 

D.O. 

LIGAR PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATRAVÉS DOS NÚMEROS JANAINA: 

(082)99900-5212 E ADRIANA 99969-4101 

LIGAR OU COMPARECER A UNIDADE SENTINELA, INFORMAR SOBRE 

O CASO  

Unidade Sentinela avalia o caso, se necessário ligar para 

vigilância epidemiológica imediatamente através dos 

Contatos: Janaina 99005212 e Adriana: 99694101 

REGISTRA CASO PARA COMUNICAR AO CIEVEs, INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO E ENCAMINHAMENTO PARA MONITORAMENTO DE CONTATOS VIA 

TELEATENDIMENTO. 

FLUXOGRAMA 2: PROVÁVEL ÓBITO SUSPEITO DE COVID-19 NO DOMICÍLIO OU 

CASAS DE LONGA PERMANÊNCIA 
 



 
 

 

6 
 

Fluxo do corpo após a morte: 
providências diante da Pandemia por COVID-19 

 

Tabela com contatos importantes para Manejo do Corpo no 

contexto da pandemia Covid-19 

Estabelecimento 
Horário de 
Funcionamento 

Telefone para contato 
CORONACELL 

Unidades de Saúde da Família 
8h às 12h 

14h às 17h 

82-996040006 

PA do 5º Centro 7h às 18h 

Saúde na hora 
3° Centro 

Aguardando 
alinhamento 

Saúde na hora 4° Centro 

Saúde na hora UBS Bom Sucesso 

Saúde na hora UBS Cacimbas 

Saúde na hora UBS Planalto 

Saúde na hora UBS Canafístula 

Saúde na hora UBS Primavera 

Médico de Sobre Aviso 18h às 7h Janaina: 82 99005212 

Vigilância epidemiológica _____________ 
Adriana: 82 99694101 
Janaina: 82 99005212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A 

Ficha Cedida Pelo Serviço de Verificação de Óbito da UNCISAL/SVO   
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ANEXO A 
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ANEXO B 
Diagrama Organizativo para situações de óbito no contexto da Pandemia por COVID-19 
 

 
 
ARAPIRACA. SMS, Superintendência de Vigilância em Saúde, Vigilância do óbito. Nota técnica 04. Manejo do 
óbito de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 em Serviço Hospitalar e Unidade Sentinela no âmbito 
do município de Arapiraca/AL. 12 de abril de 2020 
 
 
 
 
  

Médico:

Classificação Epidemiológica do Caso 

Realiza Preenchimento de DO Conforme orientação do 
Ministérios da Saúde;

Comunica o óbito a Assistente Social e ou Psicólogo  

Equipe de Enfermagem: 

EPIS

Coleta de SWAB se necesário;

CUIDADOS COM O CORPO

Reconhecimento do Corpo por parte da família 

¹Envolvimento do corpo com 3 camdas

Profissional Psicólogo ou Assistente Social 

Encaminha familiar para reconhecimento do corpo

Oferece Apoio no processo de Luto,

Orientações sobre o Sepultamento 

e Comunica a Profissionais de serviço funerário que se trata de 
um Caso de óbito de COVID-19, agente biológico de risco grau 

3 

Profissional de Serviços gerais / Maqueiro

EPIS

transporta corpo  para sala de retaguarda/Necrotério

Realiza transporte do corpo até Urna 

Profissionais de Serviço Fulnerário realizam alocação do corpo 
na URNA, Lacre e desinfecção da mesma 

Óbito de Caso Suspeito ou 
confirmado DE COVID-19
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¹ Envolvimento do corpo em 3 camadas sempre que possível: 1ª lençol; 2ª saco impermeável; 3ª saco 
impermeável (realizar desinfecção com álcool à 70%).  
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