
Óculos de proteção ou protetor facial;
Máscara cirúrgica;
Avental impermeável de manga comprida;
Luvas de procedimento.

        Quanto à proteção durante o
procedimento, recomenda-se utilizar:

Utilizar saco impermeável, à
prova de vazamento e selado;

Desinfetar a superfície
externa do saco  (álcool líquido
à 70º, solução clorada  - 0.5% a
1%);

Tomar cuidado e não usar
luvas contaminadas nesta
etapa.

 

 

 

 

Sobre o acondicionamento do corpo...

Por fim...
Identificar corretamente o cadáver e
transferir o saco para o necrotério do serviço;

Profissionais que tiverem contato apenas
com o saco deverão adotar as precauções
padrão (em especial a higiene de mãos) e
usar avental ou capote e luvas. Caso haja
risco de contato com fluidos ou secreções
corporais, devem usar também, máscara
cirúrgica e óculos de proteção ou protetor
facial;

A maca de transporte de cadáveres deve ser
utilizada apenas para esse fim .

 

 

Após o óbito, o profissional
deve:

Remover tubos, drenos e cateteres com cuidado
para não haver contaminação;

Descartar material e rouparia imediatamente e em
local adequado;

Higienizar e tapar os orifícios de drenagem de feridas
e punção de cateter com cobertura impermeável.

 

 

 
 

Ao preparar o corpo é
necessário:

Limpar secreções nos orifícios
orais e nasais com compressas;

Tapar orifícios naturais do
cadáver (oral, nasal, retal) para
evitar extravasamento de fluidos
corporais.

 

Durante os cuidados com
corpos (casos suspeitos ou

confirmados COVID-19):

Realizar higiene das
mãos antes e depois

do contato com o
corpo

A higienização deve ser feita com
água e sabão ou álcool 70%

 Cuidados Paliativos e COVID-19

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA - Brasil). 2020. Alto Conselho de Saúde Pública (HCSP - França). 2020.Fonte:

Cuidados com o corpo após o óbito

No caso de procedimentos que gerem aerossol, como extubação, utilizar gorro e trocar máscara
cirúrgica pela N95, PFF2 ou equivalente

Desenvolvido por: Projeto de extensão " A consulta de enfermagem como instrumento de cuidado às pessoas com doenças que ameaçam à vida e suas famílias", Equipe de Consultoria em Cuidados
Paliativos e Residência Multiprofissional em Saúde.

A manipulação do corpo deve ser a menor
possível!

Atenção: identifique o saco de transporte com a informação relativa ao risco biológico.
No contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3

Devem estar presentes no quarto ou qualquer outra
área apenas os profissionais estritamente

necessários.

Atenção: nenhum ato de tanatopraxia deve ser realizado!

Apesar disso, lembre-se: a dignidade da pessoa, sua cultura, religião, tradições e
suas famílias devem ser respeitadas


