Considerações para policiais
que deparam com mortes
causadas pela COVID-19
Enquanto preocupações relativas à COVID-19 continuam se espalhando por várias comunidades
do mundo inteiro, as agências de polícia deveriam preparar os seus policiais para a desafortunada
situação de se deparar com uma morte desassistida em decorrência da COVID-19. Sempre que
possível, os policiais não devem ser responsáveis por tocar nem remover um cadáver onde haja
suspeita da COVID-19. Quem deve ser envolvido nesses casos é o pessoal ligado a emergências
de saúde, agências funerárias e plantonistas médicos. As considerações que se seguem são
especificamente relacionadas a óbitos por COVID-19 onde os agentes da lei estão atendendo sem a
assistência de um profissional da área médica.

COORDENAÇÃO
As agências de polícia devem atuar pro-ativamente:
n

Divulgando para o seu pessoal os protocolos relativos
ao risco de exposição.

n

Implementando de antemão as perguntas de triagem
para atendimento a chamadas relativas a mortes em
decorrência da COVID-19 para determinar o risco a
que se expõem os policiais.

n

Assegurando a notificação adequada da ocorrência
de uma doença infecciosa, divulgando o risco de
exposição para os departamentos de saúde pública,
hospitais, necrotérios, pessoal médico, agentes
funerários e qualquer pessoa envolvida no transporte
de alguém infectado para minimizar o risco de
exposição.

n

Divulgando as circunstâncias do óbito para o pessoal
envolvido no transporte de uma pessoa que morreu
por infecção para permitir a alocação adequada de
recursos (por exemplo, EPI, pessoal de suporte etc.).

n

PROTEÇÃO
As agências de polícia não podem deixar de treinar todo
o seu pessoal em aplicação e remoção de EPI e também
em técnicas adequadas para a lavagem das mãos.
Sigam as orientações da sua agência ou dos Centros de
Prevenção e Controle de Doenças (CDC nos EUA). Os
policiais que se depararem ou que tiverem contato com
pessoa que morreu sob suspeita de ter sido por COVID-19
devem:
n

Evitar causar qualquer perturbação ao corpo.
Com base no que se acredita agora, o vírus é
transmitido pelo ar ou pelo contato com superfícies
contaminadas. Como o corpo não está produzindo
troca de ar nem tossindo, pode ser menos urgente
a necessidade de usar certos EPIs. Contudo, o risco
continua até que a última lufada de ar seja expelida
do corpo (que pode acontecer em condições postmortem).

n

Os policiais deve usar o Equipamento de Proteção
Individual (EPI), se houver à disposição, em
conformidade com as normas da sua agência. Esses
equipamentos são:
o

Respirador (como um N-95 ou de maior
capacidade) ou outra máscara igualmente
apropriada;

o

Luvas que não sejam de látex;

o

Óculos de proteção;

o

Roupa ou macacão impermeável;

o

Botas de borracha.

o

Retire o seu EPI com cuidado e siga os
procedimentos operacionais padrão para o
descarte do mesmo. Consulte as orientações
dadas pelos Centros de Prevenção e Controle de
Doenças (CDC nos EUA).

RELAÇÕES COM A MÍDIA

n

Previna-se ainda mais quando entrar em casas
ou lojas.

n

Siga as instruções contidas no documento Exposição
de policiais à COVID-19.

COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS
As mortes sob suspeita de terem sido causadas pela
COVID-19 podem ocorrer a partir de sintomas do vírus ou
de complicações relacionadas com condições subjacentes
da saúde do indivíduo. Assim sendo, deve-se considerar
a causa mortis como “suspeita” até que seja confirmada
por um médico legista, o que pode levar algum tempo.
Os familiares presentes no local do óbito podem querer
fazer perguntas e passar por várias emoções. Os policiais
devem:
n

Usar linguagem tranquila, clara e direta ao falar com
as pessoas mais próximas do(a) falecido(a).

n

Partir da premissa de que todos os moradores do
mesmo domicílio sejam portadores, independente da
presença de sintomas.

n

n

o

Permanecer a 2 metros de distância durante as
entrevistas.

o

Considerar a possibilidade conduzir as entrevistas
com os familiares ou demais moradores do
mesmo domicílio a céu aberto onde haja boa
troca de ar.

o

Fazer as perguntas de triagem a todos os que
estiverem na habitação de forma a promover a
saúde dos policiais.

Se algum representante da mídia for procurar uma
agência de polícia ao saber de um óbito que possa
estar relacionado com a COVID-19, a agência de polícia
deverá encaminhar o representante em questão para
o departamento de saúde pública apropriado. Se o
departamento de saúde pública solicitar, as agências
poderão convocar uma breve coletiva de imprensa
juntamente com autoridades médicas e da saúde pública
para avisar a comunidade daquele caso. De qualquer
forma, é importante respeitar a privacidade do(a)
falecido(a) e suas informações pessoais, bem como
o desejo que a família possa ter de resguardar a sua
privacidade.

RECURSOS RELACIONADOS
ESPECIFICAMENTE A ÓBITOS
CAUSADOS PELA COVID-19
n

CDC Postmortem Guidance

n

CDC Coronavirus Guidance for Funeral Directors

n

OSHA Control and Prevention

Para ter acesso a ferramentas e outros recursos que
ajudem a abalizar o atendimento da sua agência à
COVID-19, visite a Biblioteca de Recursos CRI-TAC
COVID-19, onde se encontra um cabedal de recursos
feitos pela polícia para serem usados no campo de
atuação da polícia.

Estimular a família a fazer uma descontaminação
segura da casa e de todas as superfícies com as quais
o(a) falecido(a) possa ter tido contato.
o

Não deixe de sugerir o uso de um agente de
limpeza indicado pelos Centros de Prevenção e
Controle da Doença (CDC) para destruir o vírus.

o

Não deixe de sugerir que a família inteira use
EPIs durante a limpeza ou a contratação de uma
empresa de limpeza profissional para reduzir o
próprio risco de exposição ao vírus.

Estimular a família a seguir as diretrizes de auto
quarentena do CDC, se for o caso.
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