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Orientação para o acompanhante:  
- Não deve acontecer contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, mantendo uma distância de dois metros 
entre eles.  
- Quando houver necessidade de aproximação, utilizar: usar máscara comum, luvas e aventais de isolamento.  
 
• Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável 

(esparadrapo), bem como orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus);  
 

• Caso o familiar deseje vestir o cadáver, isto deverá ser feito no leito, após o preparo do corpo, antes do 
encaminhamento ao Morgue 
 

 Após o preparo do corpo:   
• Manter a pulseira de identificação do paciente; 
• Enrolar o corpo com 01 lençol; 
• Colocar o corpo em 1 saco de cobertura de óbito (saco mortuário); 
• Desinfetar com álcool a 70% a parte externa da cobertura de óbito; 
• Colar a etiqueta de identificação na parte externa da cobertura e identificar como “COVID-19”  
• Antes de realizar o transporte do corpo para o morgue, retirar a luva e o avental do preparo, higienizar as 

mãos  e colocar novos (luva e avental) para proceder o transporte;  
• Atente-se para o procedimento de desparamentação para você não se contaminar; 
• Utilize para o transporte até o morgue os elevadores: Na Unidade Antonio Prudente o de nº 10 e na 

Unidade Tamandaré o de serviço. 
• Lembre-se de manter a placa de sinalização de isolamento até o conclusão da limpeza terminal.  

 

#todoscontraocorona 

Referência: 
Manejo e seguimento de corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19. Diário Oficial de SP Resolução SS 32. 

Enfermagem 

EPIS recomendados para o preparo do corpo:  
Máscara N-95, óculos, 02 pares luvas de procedimento, touca e avental impermeável (utilizado para administrar QT). 

• NÃO manipular o corpo em nenhum hipótese, exceto para 
reconhecimento do corpo pelo família; 

• Ambos devem estar devidamente paramentados. 

• Alocar o corpo em compartimento refrigerado;  
• A limpeza da maca deve ocorrer ainda no morgue; 

- Realizar a limpeza e desinfecção com Labseptic em compressa descartável (Wypall); 
- O profissional deve manter-se paramentado durante todo o procedimento de limpeza; 
- No morgue já tem LabSeptic e compressa descartável para desinfecção da maca.  

• Após o término, proceder a retirada da paramentação e higienizar as mãos; 
• Retornar para o setor, utilizando o elevador de serviço já higienizado (elevador 9 ou 10, Unidade Antonio 

Prudente e o elevador E2 na unidade Tamandaré). 
  

 

Enfermagem (no morgue) 

Colaborador do morgue 
EPIS para colaboradores do morgue: 
Máscara N-95, óculos, 01 par de luvas de 
procedimento e avental de isolamento 

NOVAS ORIENTAÇÕES 

São candidatos a essa orientação de preparo do corpo dos pacientes que morrem na seguintes condições: 
 1) Casos confirmados do COVID-19; 
 2) Casos suspeitos do COVID-19; 
 3) Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave a esclarecer.  

Orientações sobre o preparo do corpo 

NOVA ORIENTAÇÃO 
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