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1. OBJETIVO(S)


Fornecer recomendações do manejo do corpo deixando-o limpo, seguro e identificado;



Evitar contaminação dos profissionais envolvidos com o preparo do corpo e transporte.

2. MATERIAL











Equipamento de proteção individual conforme protocolo de paramentação, com avental
impermeável de manga comprida;
Algodão;
Álcool 70%;
Filmes transparentes;
Atadura crepe;
Esparadrapo;
Seringas;
Lençol;
Cobre corpo (2 unidades);
Identificação do corpo.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.

Preceder o procedimento às etapas de paramentação, vide protocolo;
Fechar cortinas do leito ou colocar o biombo;
Checar se o médico constatou o óbito por escrito;
Desligar todos os aparelhos e/ou equipamentos;
Fechar os olhos do cliente, pressionando as pálpebras. Caso não seja possível, fixá-las com
tiras de fitas adesivas;
6. Sustentar a mandíbula com atadura crepe ou com esparadrapo, amarrando-o no alto da
cabeça;
7. Juntar os pés e fixá-los com atadura crepe ou fita adesiva;
8. Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado;
9. Higienizar e bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura
impermeável (filme transparente);
10. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais;
11. Realizar a antissepsia dos orifícios com álcool a 70%;
12. Bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento de fluidos
corporais;
13. A embalagem do corpo deve seguir três camadas: 1ª: enrolar o corpo com lençol, deixando
a cabeça livre para reconhecimento; 2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse
deve impedir que haja vazamento de fluidos corpóreos); 3ª: colocar o corpo em um segundo
saco (externo);
14. Identificar o corpo nas camadas 1(lençol) e 3(cobre corpo externo) com: nome do paciente,
número do prontuário, data de nascimento, nome da mãe (no caso de recém-nascido), nome
do médico que constatou o óbito, nome do profissional responsável pelo preparo. Utilize
esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;
15. Desinfetar o cobre corpo externo com álcool a 70%;
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16. Identificar o cobre corpo externo de transporte com informação relativa ao risco biológico:
COVID-19, agente biológico classe de risco 3;
17. Transportar o corpo para a maca. O transporte até o necrotério será de responsabilidade do
transportador;
18. Realizar a desparamentação, vide protocolo;
19. Proceder o registro de enfermagem com os seguintes: data e horário do óbito, nome do
médico que constatou o óbito, descrição dos cuidados realizados; horário da transferência
do corpo e descrever todos os sinais externos e marcas de nascença/tatuagens, órteses,
próteses que possam facilitar a identificação do corpo.

Observações






Manipular o corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou
extravasamento de fluidos corpóreos;
O descarte de todo o material deve ser em lixo infectante;
O reconhecimento do corpo não será realizado no setor de internação do paciente;
Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Em caso de
reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%;
Caso a coleta de material biológico não tenha sido realizada em vida, deve-se ser realizada
post-mortem pelo setor onde ocorreu o óbito do paciente, por meio de swab de nasofaringe,
para posterior investigação pela equipe de vigilância local.
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