
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Estas recomendações são preliminares e estão sujeitas à revisão mediante a publicação de novas evidências e de acordo com a evolução da Pandemia de Coronavírus (COVID-19) no mundo/Brasil/Estado de Goiás/Município de Goiânia  

** Versão adaptada do Fluxograma de Manejo e encaminhamento de cadáveres e emissão da Declaração de Óbito (DO) no contexto do novo coronavírus COVID-19* em Goiás. 

*** Conforme preconizado nas páginas 19 e 20 do Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à Saúde, disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/05/20200504-ProtocoloManejo-ver09.pdf 

**** Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-delcara----o-de---bito.pdf 

**** Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf 

Manejo e encaminhamento de cadáveres e emissão da Declaração de Óbito (DO) no contexto do 
novo coronavírus COVID-19*, Goiânia-GO** 

Óbitos com confirmação 

laboratorial para COVID-19 

Óbitos sem confirmação laboratorial 

e suspeitos para COVID-19 

Encaminhamento do corpo ao SVO, após regulação por telefone e garantia 

de cumprimento das recomendações para remoção. 

Ocorrência de óbito natural em domicílio/asilos, em via pública ou em 

ambulância 

 

bulância. 

Ocorrência de óbito hospitalar e em outras unidades de saúde. 

O médico assistente / substituto / 

plantonista, deve: 

 

1. Orientar o isolamento dos contatos por 14 
dias; *** 

 

2. Emitir a Declaração de Óbito, seguindo as 
seguintes orientações:**** 

I- Constar COVID-19 como “Causa Básica” 

II- Acrescentar “Causas de óbito 

intermediárias e terminal”; se houver, em 

sequência lógica que culminam no óbito. 

III- Acrescentar, se houver, “causas 

associadas/comorbidades” na parte II da 

declaração de óbito. 

IV- Campo 51 da DO: Descrever Óbito 
durante pandemia COVID-19. Ausência de 

sinais de morte violenta, suspeita ou 

traumática. 
 

3.  Encaminhar a Declaração de Óbito 

devidamente preenchida para o Núcleo de 
Informação em Saúde da SMS em até 24 

horas a partir da ocorrência do óbito; 

I - Encaminhar cópia do prontuário completo  
por e-mail ou disponibilizá-lo impresso/CD 

/Pen Drive junto com a DO. 

 

 
 

O médico assistente / substituto / 

plantonista, deve: 

 

1. Orientar o isolamento dos contatos por 14 
dias;*** 

2. Caso não tenha coletado material em 

vida, colher swab naso/orofaringe, 
imediatamente após o óbito, e encaminhar 

para LACEN em temperatura de +2ºC a +8ºC, 

juntamente com a ficha de notificação e ficha 
do GAL; 

3. Emitir a Declaração de Óbito, seguindo 

as seguintes orientações:**** 
I- Constar SUSPEITO DE COVID-19 como 

“Causa Básica”; 

II- Acrescentar “Causas de óbito 

intermediárias e terminal”; se houver, em 

sequência lógica que culminam no óbito. 

III- Acrescentar “causas associadas/ 

comorbidades, na parte II da DO. 

IV- Campo 51 da DO: Descrever Óbito 

durante pandemia COVID-19. Ausência de 
sinais de morte violenta, suspeita ou 

traumática. 

4. Encaminhar a Declaração de Óbito 
devidamente preenchida para o Núcleo de 

Informação em Saúde da SMS em até 24 

horas a partir da ocorrência do óbito; 

I- Encaminhar cópia do prontuário completo 

por e-mail ou disponibilizá-lo 

impresso/CD/Pen Drive junto com a DO. 

Caso Suspeito COVID 19 

O médico do SVO deve: 
 

1. Orientar o isolamento contatos por 14 
dias;*** 
 

2. Preencher autopsia verbal, e/ou 
necropsia de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo médico patologista RT 

do serviço para definição da Causa Básica do 
Óbito; 

 

3. Colher swab naso/orofaringe; 
 

4. Emitir a Declaração de Óbito, seguindo as 

seguintes orientações:**** 
I- Constar SUSPEITO DE COVID-19 como 

“Causa Básica”; 

II- Acrescentar “Causas de óbito 

intermediárias e terminal”; se houver, em 

sequência lógica que culminam no óbito. 

III- Acrescentar “causas associadas/ 

comorbidades, na parte II da declaração de 

óbito. 

IV- Campo 51 da DO: Descrever Óbito 
durante pandemia COVID-19. Ausência de 

sinais de morte violenta, suspeita ou 

traumática. 
 

4. Encaminhar a Declaração de Óbito 

devidamente preenchida para o Núcleo de 
Informação em Saúde da SMS em até 24 

horas a partir da ocorrência do óbito; 

I- Encaminhar cópia da autopsia verbal por e-
mail ou disponibilizá-la impressa com a DO. 

 

 

Caso sem Suspeita COVID 19 

O médico do SVO deve: 

 

1. Preencher autopsia verbal, e/ou 
necropsia de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo médico patologista RT 

do serviço para definição da Causa Básica do 
Óbito; 

 

2.  Emitir a Declaração de Óbito, seguindo as 
seguintes orientações:**** 

I- Constar a Causa do Óbito após autopsia 

verbal e/ou Aguardando resultado de 

exames, quando realizado necropsia; 

II- Acrescentar “Causas de óbito 

intermediárias e terminal”; se houver, em 
sequência lógica que culminaram no óbito. 

III- Acrescentar “causas associadas/ 

comorbidades, na parte II da declaração de 
óbito. 

IV- Campo 51 da DO: Descrever Óbito 

durante pandemia COVID-19. Ausência de 
sinais de morte violenta, suspeita ou 

traumática. 

 

 

Caso com Suspeita COVID 19 

O médico do IML deve: 

 

1. Solicitar ao SVO a realização de coleta de 

swab naso/orofaringe; 

 
2.  Emitir a Declaração de Óbito, seguindo as 

seguintes orientações:**** 

I- Constar a Causa do Óbito após autopsia 
verbal e/ou aguardando resultado de exames, 

quando realizado necropsia; 

II- Acrescentar “Causas de óbito intermediárias 
e terminal”; se houver, em sequência lógica que 

culminaram no óbito. 

III- Acrescentar “causas associadas/ 

comorbidades”, na parte II da declaração de 

óbito. 

IV- Campo 51 da DO: Descrever Óbito durante 
pandemia COVID-19. Ausência de sinais de 

morte violenta, suspeita ou traumática (quando 

for o caso). 
 

3. Encaminhar a Declaração de Óbito 

devidamente preenchida para o Núcleo de 
Informação em Saúde da SMS em até 24 horas 

a partir da ocorrência do óbito. 
 

Encaminhamento do corpo ao IML 

Ocorrência de óbito natural de pessoas 

em situação de rua, sem identificação  

O médico / enfermeiro / serviço social, deve: 
 

1. Orientar os cuidados com manuseio desse corpo, velório e sepultamento, seguindo orientações atualizadas no manual de manuseio de corpos no contexto do novo coronavírus COVID 19, publicado pelo Ministério da Saúde*****. 

2. Comunicação imediata para SMS e esta a informa a SES. 

3. Caso o profissional médico necessite de auxílio/orientações no preenchimento da DO, poderá fzer consultoria médica através do Plantão do SVO Goiânia: 3524-1970  ou 3524-1933. 
4. Recomenda-se o aplicativo AtestaDO, do Ministério da Saúde (http://svs.aids.gov.br/dantps/ centrais-de-conteudos/aplicativos/atestado/), para informações mais detalhadas a respeito do correto preenchimento da DO. 

 

 

IMPORTANTE: Mortes por causas externas, 

mantem os fluxos pré estabelecidos junto ao 

IML. 


