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Finalidade: Sistematizar procedimento e Conduta de Equipe de Enfermagem ao corpo após a morte no 

contexto da Pandemia de Coronavírus desenvolvendo Resolução de questões epidemiológicas, de 

biossegurança, sanitárias, e de empatia no processo de luto, a partir do cuidado com o corpo após o óbito. 

 

Indicação: Óbito por COVID-19 seja ele caso suspeito ou confirmada que esteja Descrito em Declaração 

de óbito preenchida pelo médico e registro no Prontuário. 

 

Responsáveis: Equipe de Enfermagem, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 
 

O preparo do corpo deve ocorrer respeitando barreira técnica de tempo e local portanto para facilitar 

as medidas comportamentais durante procedimento, o POP traz os agentes; Enfermeiro, Técnico de 

Enfermagem 1 e 2 dividindo suas ações de forma articulada e utiliza-se uma tabela de cores que indica a 

circunstância da ação de forma sequencial afim de garantir a barreira técnica e impedir que o profissional 

contamine a si mesmo ou o corpo. Veja a legenda na tabela de cores a seguir: 

 

VERDE Açâo nâo contaminada 

VERMELHO Açâo contaminada 

AMARELO Ação posterior necessita troca de EPIs 

ROXO Ação proposta para incluir momento de despedida /valorização do luto 

Tabela 1: Legenda de cores do POP; COR  AÇÂO 

 

 

 

Materiais e Métodos: 

• Equipamentos de Proteção Individual - EPI – 

• Bandeja 

• Kit para curativo (pinça hemostática, cirúrgica) 

• Pinça longa (Cheron) 

• Tesoura 

• Algodão e gaze 

• Esparadrapo 

• Fita crepe 

• Cuba redonda com água 

• Recipiente para o descarte dos materiais 

• Lençol (3) 

• Prótese dentária, se houver 

• Sacos para envolver pertences 

• 2 sacos impermeáveis envolver o corpo 

• Maca exclusiva para este fim; 

• Álcool à 70% 

• Materiais para desinfecção terminal do leito para 
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EPIs: 

Gorro, Máscara cirúrgica (precaução para gotículas) ou PFF2 (precaução para aerossóis) a depender da 

necessidade, Avental, Botas impermeáveis e Luvas de procedimento Nitrílicas 

 

 
Óbito no Domicílio 

1. O Profissional Enfermeiro deve se certificar de todas as prerrogativas necessárias para deslocamento 

da equipe. 

 
2. Deve-se considerar envio de DO da pessoa por foto, via smartfone, comunicação com Médico que 

atestou o óbito, para ter certeza de que se trata de um caso suspeito ou confirmado de COVID-19. 

 

 
3. O Profissional responsável pelos cuidados deve se solicitar a família a declaração de óbito. Para Assim 

conduzir o manejo adequado do corpo 

 

 

EXECUTORES AÇÃO JUSTIFICATIVA 

Equipe 
1.Realizar paramentação Necessária Com EPIS / Ou verificar se 

paramentação está compatível com a ação a ser realizada 

Medidas de Proteção 

individual 

 

Enfermeiro 

2.Certificar constatação escrita do óbito com causa da morte e 

classificação do caso, bem como o preenchimento de DO - 

declaração de óbito, que deve conter Suspeita para COVID-19 

ou COVID-19 

 
Liberar o Corpo para iniciar 

Investigação e/ou cuidados; 

 

 

 

 

 
Enfermeiro 

3. Decidir quanto a realização de coleta de SWAB 

(Recomendada para caso de óbito suspeito ou confirmado por 

critério Clínico Epidemiológico que não realizou coleta 

anteriormente) 

Evitar omissão da 

investigação de óbito por 

coleta de SWAB (a coleta deve 

acontecer até 6h após e óbito 

com prazo máximo de 12h.) 

4.Realizar confecção de duas etiquetas (Esparadrapos) para 

identificação do corpo contendo registro de nome, número do 

prontuário, número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data 

de nascimento, nome da mãe e CPF, e a informação:COVID- 

19, agente biológico classe de risco 3; 

 

 
Identificar o corpo e o Risco 

Biológico 

 
 

Enfermeiro 

5.Desligar e afastar aparelhos 
Liberar o corpo para os 

cuidados 

6. Realizar Observação do corpo 
Reconhecer a quantidade 

necessária de profissionais 

 

 

 

Enfermeiro 

7. Realizar Divisão de tarefas entre os profissionais: 

 Técnico 1: Coleta de SWAB (SN) e preparo de materiais 

 Técnico 2: Remoção de Cateteres, extubação; 

 Técnico 1 e 2: Curativos oclusivos, higiene corporal, 

tamponamento de orifícios, realizar corpo em 3 

camadas 

 Enfermeiro: Apoio, e Remoção do corpo para a maca; 

(cuidados a outra pessoa); 

 

 
Garantir medidas de 

biossegurança e processo 

sistematizado. 
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  Serviços Gerais: deslocar corpo em maca para sala 

específica 

 

 
Técnico de 

Enfermagem 2 

8. Fechar os olhos da pessoa que faleceu pressionando as 

pálpebras. Caso não seja possível, fixá-las com tiras de fitas 

adesivas; 

 
Manter a aparência natural; 

atender a costumes culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnico de 

Enfermagem 1 

11. Sair da sala se dirige a local onde se encontra materiais 

para coleta de SWAB, materiais Higiene Corporal (cuba 

redonda com água e sabonete líquido, compressas ou gases) 

 
Reunir materiais necessários 

para os procedimentos 

12. Retorna para sala com 

 Material de coleta; 

 Materiais de Higiene do corpo e curativo: cuba 

redonda com água, sabonete líquido, kit para curativo 

gases, esparadrapo; sacos plásticos para guarda de 

roupas; 

 Materiais Para tamponamento de orifícios: pinça 

longa, algodão e gases; 

 Materiais para envelopamento: 2 sacos impermeáveis 

para corpos, 3 lencóis; Álcool à 70%; compressas; 

Obs.: Dispor materiais de forma a não precisar se 

desparamentar para o manuseio 

 

 

 

 

Organizar materiais para 

sistematizar procedimento 

sem retirar o corpo do local 

13. Iniciar coleta de SWAB se necessário 
Anteceder coleta ao 

tamponamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM 

1 E 2 

 
9. Remover cateteres e outros dispositivos, realizar extubação 

e dispensar em coletores adequados; 

Preservar a integridade do 

corpo, evitar acidentes no 

manuseio, medida de 

Biossegurança 

14. Proceder retirada de vestimenta e pertences. Obs.: Caso 

assistente social avise que é de desejo de família manter 

adorno, ver viabilidade de manutenção; 

Evitar acidentes físicos e 

ntregar a familiar. 

15. Colocar pertences em saco plástico em 2 sacos para 

encaminha ao familiar; 

Proteger pertences e orientar 

família quanto a desinfecção. 

16. Iniciar técnica de curativo oclusivo nos sítios de inserção de 

dispositivos que estiverem drenando secreções, 

Evitar contaminação com 

fluídos. 

 

17. Proceder higiene do corpo e refazer curativos se necessário 

Manter corpo limpo evita 

contaminações reduz odores 

e oferece respeito ao corpo 

após a morte. 

Técnico de 

Enfermagem 1 

 
Retirar Luvas  higiene das mãos  colocar Luvas 

Manusear Pinças e Material 

necessários 

 

 
TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM 

1 

18. Tamponar os orifícios naturais do corpo (narinas, ouvidos e 

regiões orofaríngea e anal) com algodão seco, através de pinça 

longa, de tal forma que não apareça o algodão. 

Evitar secreção de fluídos e 

impedir odores. 

Posicionar mandíbula com a ajuda de atadura passando abaixo 

da mandíbula e prendendo no topo da cabeça com ajuda de fita 

crepe 

Prover Aparência Natural da 

Face 
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Técnico de 

Enfermagem 2 

19. Remover os lençóis sujos ou molhados, desprezando-os em 

hamper 

 
Manter a higiene do leito. 

TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM 

1 E 2 

20. Retira EPI: Luvas  higiene das mãos  retirar avental 



Higiene das mãos. 

Vestir avental higiene das mãos   Luvas 

Realizar Medidas de 

Biossegurança de precaução 

por contato. 

Técnico de 

Enfermagem 1 

 
21. Colocar 2 lençóis limpos, sobrepostos abaixo do corpo 

Um para envolver o corpo e 

outro para locomover o corpo 

para maca. 

 

 
Técnico de 

Enfermagem 2 

22. Posicionar o corpo da seguinte forma: posicionar cabeça 

(se estiver com atadura na face ou fita crepe nas pálpebras 

retire-as, 

Se tiver próteses e seja necessário recolocá-las, coloque-as, 

remova luvas  higiene das mãos em seguida recoloque  as 
Luvas) Cruzar os braços e unir os pés. 

 

Manter Aparência Natural e 

Manter Posição anatômica 

antes de rigor cadavérico 

Técnico de 

Enfermagem 1 

 

23. Cobrir com lençol até a altura dos ombros 
Preservar o corpo, evitar 

exposição desnecessária; 

 
Técnico de 

Enfermagem 1 

24. Constatar se familiar está provido de EPIs necessários para 

o ambiente do reconhecimento do corpo e orientar manter a 

distância de 2 metros do corpo; 

Atender medidas de 

Biossegurança para óbito de 

caso suspeito ou confirmado 

de COVID-19 

Técnico de 

Enfermagem 2 

25. Caso não haja familiar para reconhecimento, proceder 

coleta de digital datiloscópica e foto do corpo. 

Atender aos fins legais da 

Portaria Conjunta Nº 1 do 

Conselho Nacional de justiça. 

 

 

 

 
 

Equipe 

 

 

26. Equipe se mantem em silêncio e permite despedida ou 

ritual breve que atenda as medidas de biossegurança e 

distância de 2 metros caso seja o desejo do familiar manter 

duração de aproximadamente 3 minutos 

*Momento para devolver pertences ou vestimenta 

Atender normativa da OPAS 

favorecer ao processo de Luto 

e ofertar situação de 

despedida diante do corpo, 

considerando que este será o 

último momento que familiar 

verá pessoa em óbito, a 

despedida acontecerá de 

forma rápida com Urna 

lacrada com curta duração 

 

 

 

 

 
 

Técnicos de 

Enfermagem 1 

e 2 

27. Adesivar 1ª etiqueta de identificação do corpo em região 

torácica; 

Identificar conforme 

prerrogativa do Ministério da 

Saúde 

 

28. Envolver o corpo em 3 camadas: 

1ª Lençol ou lençóis: Dobrar sobre o corpo 

2ª Saco Impermeável Colocar corpo no Saco 

3ª Saco Impermeável, Colocar corpo no Saco, 

 
Atender as recomendações de 

Biossegurança do Ministério 

da Saúde. 

29. Adesivar segunda etiqueta de identificação Identificação dos Corpos 

Retira Luvas  higieniza a mão colocar luvas 

 
Atender recomendação da 

Anvisa 

 
30.Realizar desinfecção do 2º saco com álcool à 70%; 

Desinfecção dá superfície em 

caso de contaminação no 

manejo 
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Técnicos de 

Enfermagem 1 

e 2 

31. Deslocar com o auxílio de Lençóis corpo para maca 

exclusiva; 

Iniciar deslocamento 

conforme recomendação do 

Ministério da saúde 

ENFERMEIRO 
32.Direcionar a Maca até o local do corpo e após corpo ser 

colocado na maca conduz a maca até a Sala de Retaguarda. 

Desocupar sala de 

estabilização 

Técnicos de 

Enfermagem 1 

e 2 

 
33. Proceder a Desinfecção terminal de equipamentos 

 
Liberar sala de estabilização 

Profissional 

de Serviços 

Gerais 

 
34. Proceder a Limpeza terminal da Sala Conforme POP 

 
Liberar Sala de estabilização 

 

 

 

 
 

Equipe de 

Enfermagem 

35. Retira EPIs: Luvas nitrílicas  Higiene das mães  avental 

 Higiene das mãos  Protetor facial  Higiene das mãos 

gorro Higiene das mãos Máscara  Lavagem das mãos 

Realizar Medidas de 

Biossegurança de precaução 

por contato. 

36. Realizar Registro de enfermagem: inserir hora do óbito e 

atenção especial ao registro para caso de óbito sem 

reconhecimento de familiar, além de número de documentos, 

informações precisas mencionadas por pessoa que veio à 

óbito, acompanhante e profissional de saúde, como a estatura 

ou medida do corpo, cor da pele, sinais aparentes, idade 

presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa 

auxiliar no futuro o seu reconhecimento. 

 

 

Atender a Portaria Conjunta nº 

1 do Conselho Nacional de 

Justiça 
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