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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 30 
 

Área de Aplicação: Neonatologia Título: Preparo do corpo do Recém-nascido 
post-mortem Setor: UTI Neonatal 

Responsável pela prescrição do POP Médico Neonatologista, Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro, Técnico de enfermagem. 
 
1. Definição 
 

 Consiste no cuidado dispensado ao corpo do recém-nascido (RN) após o óbito.  
 
 
2. Finalidade  

 
 Dispor o corpo RN em posição adequada, limpo, identificado, com tamponamento de 

orifícos a fim de evitar a exalação de odores e saída de secreções.  
 

 
3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES 
 Para todo recém-nascido que for constatado óbito pela equipe médica. 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
 Não se aplica 
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Cuba rim com água. 
 Luvas de procedimento. 
 Algodão. 
 Fita crepe. 
 Gaze ou atadura. 
 Cueiro. 
 Fralda descartável. 
 Identificação do RN. 
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5. Descrição do Procedimento 
 
 Aguardar a constatação do óbito pela médica pediatra. 
 Realizar o registro do óbito no prontuário. 
 Preencher a identificação do RN em duas vias, contendo nome, data de nascimento, data do 

óbito, hora do óbito e número do prontuário. 
 Separar o material necessário. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Calçar luvas de procedimento. 
 Retirar todos os cateteres, sondas ou drenos do corpo, caso estejam presentes. 
 Realizar curativo nos locais onde se observa saída de sangue ou outras secreções. 
 Realizar limpeza do corpo com água. 
 Fechar as pálpebras. 
 Introduzir uma pequena quantidade de algodão com o auxílio de uma seringa de 1ml nos 

orifícios do corpo: cavidade oral, narinas e ânus (tamponamento). 
 Fixar queixo, pés e mãos com ataduras. 
 Colocar fralda descartável.  
 Envolver o corpo no cueiro. 
 Colocar a identificação previamente preenchida sobre a pele do recém-nascido. 
 Fechar o cueiro e colocar a segunda via da identificação na parte de fora do cueiro. 
 Solicitar que o maqueiro realize o transporte do corpo até a patologia clínica, onde será 

armazenado sob refrigeração até a remoção para o sepultamento. 
 Proceder à arrumação do leito retirando todos os pertences do recém-nascido.  
 Solicitar à equipe de higiene que faça a desinfecção terminal do leito e dos materiais e 

equipamentos. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Entregar todos os pertences aos familiares. 
 Registrar no livro de ordens e ocorrências a hora do óbito e o nome do médico que o 

constatou.  
 Registrar no livro de internações, na coluna de "destino" o dia do óbito do recém-nascido. 

 
OBSERVAÇÕES:   
 Caso os pais tenham interesse de colocar o filho no colo, antes de realizar o contato com o 

maqueiro, auxiliar este contato com o recém-nascido. 
 Na ausência de familiares, os pertences do recém-nascido devem ser identificados e deixados 

sobre a bancada de aço da UTI 2. 
 Sempre oferecer aos pais o contato com o corpo do recém-nascido. 
 Solicitar apoio da equipe de psicologia. 
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