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RESUMO EXECUTIVO
Objetivo: identificar informações acerca de recomendações para práticas de necrópsia em caso
de óbitos por COVID-19.
Método: busca livre em portais eletrônicos institucionais de diferentes países acerca das
recomendações gerais para necrópsia e recomendações de uso de urnas fechadas,
embalsamamento e biópsia post-mortem em caso de óbitos por COVID-19.
Resultados: após busca livre, foram incluídos 16 documentos de diferentes países contendo
recomendações ou orientações acerca de práticas de necrópsia, incluindo uso de urna fechada,
embalsamamento, biópsia post-mortem, cremação, uso de sacos ou bolsas para cadáveres e
prática ou não de velórios.
Conclusão: não há consenso entre os países acerca de recomendações ou orientações para
práticas de necrópsia incluindo uso de urnas fechadas, embalsamamento, biópsia post-mortem,
cremação e uso de sacos ou bolsas para cadáveres em caso de óbito por COVID-19.

MOTIVAÇÃO
Manifestação do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT/SVS/MS)
solicitando levantamento de recomendações de necrópsia adotadas pelos países em caso de
óbitos por COVID-19.

PERGUNTAS DE PESQUISA
Quais são os protocolos para necrópsia de pacientes que foram à óbito por COVID-19? Os países
recomendam o uso de urna fechada ou aberta, embalsamamento e biópsia post-mortem?

MÉTODOS
Foram feitas buscas livres por documentos institucionais acerca de protocolos de necrópsia
adotados em caso de óbitos por COVID-19. Os resultados foram categorizados por país ou região.
Ademais, também foram coletadas informações acerca da recomendação ou não do uso de urnas
abertas ou fechadas, embalsamamento e biópsia post-mortem. Informações adicionais avaliadas
como relevantes também foram incluídas.

RESULTADOS
Foram incluídos 16 documentos institucionais contendo recomendações ou orientações para
práticas de necrópsia em caso de óbito por COVID-19. Em resumo, China, Portugal, Malásia,
Panamá e Irã recomendam o uso de urnas fechadas. Estados Unidos da América e Reino Unido
recomendam o embalsamamento. Quanto à biópsia post-mortem, apenas El Salvador recomenda
adotar esta prática. Diversos países recomendaram a prática de cremação (China, Portugal,
Equador, Colômbia e Peru) e o uso de sacos ou bolsas para cadáveres (Portugal, Reino Unido e
Espanha). Destaca-se documentos bases de referência internacionais como o do Reino Unido
(Public Health England), Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention) e da União
Europeia (European Centre for Disease Prevention and Control)
Tabela 1 – Documentos acerca de recomendações de prática de necrópsia em caso de óbito por
COVID-19.
Prática

Identificação da referência

Urnas fechadas

4, 5, 3, 15, 8, 6, 14, 16

Embalsamamento

1, 13, 11, 9, 10, 4, 6

Biópsia post-mortem

1, 13, 2, 3, 11, 10, 15, 8

Cremação

4, 5, 3, 11, 9, 10, 12, 7

Saco ou bolsa para cadáver

1, 13, 3, 11, 12
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LIMITAÇÕES DO INVENTÁRIO DE REFERÊNCIAS
O inventário de referências trata de uma lista de referências categorizadas por tipo de estudo,
após triagem. Logo, serve apenas como levantamento bibliográfico e conhecimento de quantas
e quais tipos de publicações existem para uma determinada pergunta de pesquisa. Sua utilização
e leitura de referências completas por parte do demandante permitirá um conhecimento sobre
o escopo do assunto, para, posteriormente, realizar uma síntese de evidências, quando cabível.
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SOBRE O INVENTÁRIO DE REFERÊNCIAS
Produto que inclui buscas na literatura para contabilizar e categorizar estudos. Seu objetivo é
identificar quanto e que tipo de evidência está disponível para determinada tecnologia, e os
contextos nos quais essa tecnologia já foi estudada. O Inventário de Referências não realiza
análise de resultados principais, tampouco a análise da qualidade de evidências.

SOBRE O NÚCLEO DE EVIDÊNCIAS
Integrante da Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para Gestão em Saúde
(COEvI/DECIT), o Núcleo de Evidências (NEv) é composto por uma equipe multiprofissional. Sua
função primordial é promover o uso de evidências para informar a tomada de decisão em saúde
e a formulação de políticas por meio da elaboração de estudos secundários demandados pelas
áreas técnicas do Ministério da Saúde (MS) e fomento a pesquisas secundárias.

