
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO 

4 
 

1. INTRODUÇÃO 

Diante do contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), da declaração de 

transmissão comunitária do vírus em todo o território nacional, e considerando-se as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretária Municipal de Saúde de 

Guamaré, emite protocolo acerca dos procedimentos relacionados ao sepultamento de 

suspeito/confirmado de COVID-19. 

2. OBJETIVO 

Evitar a contaminação dos profissionais envolvidos no funeral de pacientes 

confirmados/suspeitos da COVID-19, devido ao risco de transmissão associado ao contato com 

familiares e amigos, bem como no processo de paramentação, desparamentação, 

descontaminação, manejo dos materiais contaminados e desinfecção dos ambientes. 

3. PÚBLICO ALVO 

 04 Coveiros; 

 02 Higienistas; 

 01 Circulante; 

 04 Pessoas da Lavanderia/Hospital Manoel Lucas de Miranda. 

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

4.1. Coveiros:  

 Farda; 

 Macacão impermeável; 

 Botas de cano longo; 

 Máscaras N95 ou PFF2; 

 Luvas de cano longo; 

 Luvas nitrílica; 

 Óculos de proteção; 

 Protetor facial; 

 Não utilizar adornos. 

 

4.2. Higienistas:  
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 Farda; 

 Gorro; 

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Avental impermeável de manga longa; 

 Máscara cirúrgica;  

 Luvas nitrílicas;  

 Botas de cano longo; 

 Não utilizar adornos. 

 

4.3. Circulantes:  

 Farda; 

 Óculos de proteção; 

 Avental impermeável; 

 Máscara cirúrgica;  

 Luvas nitrílicas; 

 Botas de cano curto; 

 Não utilizar adornos. 

 

4.4. Pessoal da Lavanderia/Hospital Manoel Lucas de Miranda:  

 Farda; 

 Gorro; 

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Avental impermeável de manga longa; 

 Máscara cirúrgica;  

 Luvas nitrílicas;  

 Botas de cano longo; 

 Não utilizar adornos. 

5. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE PARAMENTAÇÃO  

5.1. Área Limpa:  

 Sala da Secretaria de Obras e Urbanismo - Guamaré; 

 Sala do Centro de Velório - Baixa do Meio. 
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6. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE DESPARAMENTAÇÃO 

6.1. Área Suja:  

 Casa do cemitério/Guamaré; 

 Casa do cemitério/Baixa do Meio; 

 Banheiro da Secretária de Obras e Urbanismo/Guamaré; 

 Banheiro do Centro de Velório/Baixa do Meio. 

7. MÉTODO PARA PARAMENTAÇÃO 

7.1. Coveiros: 

 Retirar objetos pessoais; 

 Higienizar as mãos; 

 Vestir a farda; 

 Colocar o macacão impermeável; 

 Calçar botas de cano longo; 

 Higienizar as mãos; 

 Calçar um par de luvas nitrílicas; 

 Calçar um par de luvas latéx cano longo; 

 Colocar máscara N95 ou PFF2; 

 Colocar capuz do macacão; 

 Colocar óculos de proteção; 

 Colocar protetor facial; 

 Calçar 3º par de luvas nitrílica; 

 Um dos profissionais da equipe colocará um terceiro par de luvas nitrílica para realizar 

a desinfecção do colega na hora da desparamentação. 

7.2. Higienistas:  

 Retirar objetos pessoais; 

 Higienizar as mãos; 

 Vestir a farda; 

 Vestir capote impermeável de manga longa; 

 Calçar as botas de cano longo; 

 Higienizar as mãos; 
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 Colocar as luvas de látex cano longo;  

 Colocar a máscara cirúrgica;  

 Colocar os óculos de proteção; 

 Colocar o gorro; 

 Colocar protetor facial; 

 Colocar as luvas de procedimento. 

7.3. Circulantes:  

 Retirar objetos pessoais; 

 Higienizar as mãos; 

 Vestir a farda; 

 Colocar avental impermeável; 

 Calçar as botas de cano curto; 

 Higienizar as mãos; 

 Colocar as luvas nitrílicas;  

 Colocar a máscara cirúrgica;  

 Colocar os óculos de proteção; 

 Colocar o gorro; 

 Colocar as luvas de procedimento. 

7.4. Pessoal da Lavanderia/Hospital Manoel Lucas de Miranda:  

 Retirar objetos pessoais; 

 Higienizar as mãos; 

 Vestir a farda; 

 Colocar capote impermeável de manga longa; 

 Calçar botas de cano longo; 

 Higienizar as mãos; 

 Calçar as luvas de látex cano longo;  

 Colocar máscara N95 ou PFF2;  

 Colocar os óculos de proteção; 

 Colocar o gorro; 

 Colocar protetor facial. 

8. PROCESSO PARA O SEPULTAMENTO 
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8.1. Recebimento do Corpo: 

 A equipe da funerária não entrará no cemitério; 

 Os coveiros recebem o corpo na porta de entrada; 

 A entrada dependerá da localização do túmulo, podendo ser pela porta central ou lateral 

(Cemitério de Baixa do Meio). 

8.2. Sepultamento: 

 Será permitido no máximo 10 pessoas: familiares e amigos; 

 O circulante deverá sinalizar com cone um distanciamento mínimo de 2 metros, para 

cada pessoa que presenciará o sepultamento; 

 Na entrada do cemitério o circulante irá borrifar álcool a 70% nas mãos de cada 

participante presente no sepultamento;  

 Não será permitida a entrada de pessoas que pertencem ao grupo de risco: idade igual 

ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, 

imunodeprimidos e pessoas com sintomas respiratórios; 

 Todos os familiares e amigos deverão usar máscara cirúrgica ou comum; 

 O sepultamento será realizado no máximo 2h após o óbito. 

 

8.3 Fechamento da Cova: 

 Colocar uma camada de cal; 

 Colocar uma camada de areia. 

 

8.4. Fechamento do Jazigo: 

 Colocar uma camada de cal; 

 Colocar uma camada de areia; 

 Lacrar a pedra do jazigo com cimento. 

9. APÓS O SEPULTAMENTO 

 

9.1. Desinfecção dos Coveiros: 
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 O profissional que estiver com o 3º par de luvas iniciará a desinfecção do colega 

paramentado, usando o pulverizador com solução de hipoclorito a 0,05% diluído em 

água; 

 Retirar o 1º par de luvas e iniciar o jateamento; 

 Depois da descontaminação do primeiro coveiro, o coveiro descontaminado realizará o 

jateamento do coveiro ainda contaminado;  

 O Circulante orientará e acompanhará a descontaminação; 

 A solução será disponibilizada pela UPA e H.M.L.M. 

9.2. Descarte de Materiais Contaminados da Área Suja: 

 Balde 1: descartar máscaras cirúrgica, N95 ou PFF2, luvas de procedimentos e gorros; 

 Balde 2: descartar óculos, protetores faciais, luvas nitrílicas e luvas de látex; 

 Balde 3: descartar macacões, capotes e aventais impermeáveis;  

 Balde 4: descartar botas; 

 Balde 5: descartar farda; 

 Previamente o higienista identificará todos os sacos com etiquetas descrevendo o 

conteúdo de cada um dos baldes descritos acima; 

 

9.3. Desparamentação dos Coveiros: 

 

 9.3.1 Área Suja - Casa do Cemitério de Baixa do Meio e Guamaré: 

 Retirar o 1º par de luvas: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar o protetor facial: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar o macacão: descartar no balde 3; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar o 2º par de luvas: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar os óculos: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar a máscara: descartar no balde 1; 

 Higienizar as mãos; 
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 Retirar as botas na porta de saída da área suja demarcada: descartar no balde 4; 

 Higienizar as mãos; 

 Calçar botas de cano curto ofertado pelo circulante; 

 Permanecer com a farda; 

 Deixar a área suja; 

 Se dirigir a área limpa para realizar higiene pessoal; 

 O Circulante orientará e acompanhará a desparamentação; 

9.4. Desparamentação dos Higienistas:  

 

9.4.1. Área Suja - Banheiro da Secretária de Obras e Urbanismo/Guamaré e 

Centro de Velório/Baixa do Meio: 

 Retirar luvas de procedimento: descartar no balde 1; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar protetor facial: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar capote impermeável de manga longa: descartar no balde 3; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar as botas de cano longo: descartar no balde 4;  

 Higienizar as mãos; 

 Retirar as luvas de látex cano longo: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar o gorro: descartar no balde 1; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar os óculos de proteção: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar a máscara cirúrgica: descartar no balde 1; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar a farda: descartar no balde 5; 

 Higienizar as mãos; 

 Tomar banho; 

 Usar material de higiene pessoal; 

 Vestir roupa pessoal; 
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 Retirar-se. 

9.5. Desparamentação do Circulante: 

 

9.5.1. Área Suja - Banheiro da Secretária de Obras e Urbanismo/Guamaré e 

Centro de Velório/Baixa do Meio: 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar avental impermeável: descartar no balde 3; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar as botas de cano curto: descartar no balde 4; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar as luvas nitrílicas: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar o gorro: descartar no balde 1; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar os óculos de proteção: descartar no balde 2; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar a máscara cirúrgica: descartar no balde 1; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar a farda: descartar no balde 5; 

 Higienizar as mãos; 

 Tomar banho; 

 Usar material de higiene pessoal; 

 Vestir roupa pessoal; 

 Retirar-se. 

 

9.6. Higienização Pessoal - Coveiros: 

 

9.6.1. Banheiros da Secretária de Obras e Urbanismo/Guamaré e do Centro de 

Velório/Baixa do Meio: 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar as botas de cano curto: descartar no balde 4; 

 Retirar a farda: descartar no balde 3; 
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 Tomar banho; 

 Usar material de higiene pessoal; 

 Vestir roupa pessoal; 

 Retirar-se. 

10. LIMPEZA TERMINAL DAS ÁREAS LIMPAS E SUJAS: 

 

10.1. Seguir os Princípios: 

 Do mais limpo para o mais sujo;  

 Da esquerda para direita;  

 De cima para baixo;  

 Do distante para o mais próximo; 

 Obedecer ao sentido correto para limpeza, da seguinte forma: em sentido 

unidirecional: teto, paredes de cima para baixo e piso iniciando dos cantos mais 

distantes da porta; 

 Usar sempre panos e/ou mops limpos;  

 Utilizar sempre dois baldes de cores diferentes, sendo: um com água, outro com a 

solução a ser utilizada; 

 Manter os equipamentos de limpeza limpos e secos; 

 Manter panos, baldes e materiais de trabalho limpos; 

 Nunca deixar panos e mops de limpeza imersos em solução, pois pode diminuir sua 

vida útil, além de servir de meio de cultura para microorganismos; 

 Nunca usar luvas emborrachadas para limpeza de mobília; 

 O lixo deve ser recolhido sempre que for necessário; 

 Manter postura corporal adequada;  

 Proteger tomadas elétricas de paredes que serão molhadas; 

 Nunca manusear equipamentos elétricos com mãos molhadas; 

 Não levantar ou carregar objetos muito pesados sem ajuda;  

 Comunicar ao chefe imediato acidentes logo após a ocorrência; 

 Utilizar escadas apenas em superfícies planas;  

 Nunca substituir escadas por cadeiras. 

 

10.2. Materiais Utilizados: 
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 Placa de sinalização; 

 Carro funcional; 

 MOP; 

 Pulverizador; 

 Borrifador; 

 Luvas de látex; 

 Luvas nitrílica. 

 Luvas descartáveis; 

 Vassoura de piaçava; 

 Rodo; 

 Pano de limpeza; 

 Baldes; 

 Hipoclorito a 1%; 

 Água Sanitária a 0,5%; 

 Álcool a 70%; 

 Sabão em pó; 

 Equipamentos de proteção individual; 

 Carros para transporte de resíduos. 

 

10.3. Método de Limpeza Áreas Limpas: 

 Utilizar equipamentos de proteção individual; 

 Sinalar o local; 

 Recolher os sacos de lixo descartáveis, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco 

“hamper” do carrinho de limpeza; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Limpar superfícies (mesas, cadeiras e armário) com pano limpo e solução de água 

sanitária a 1% diluído em água; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Limpar com pano limpo e seco janelas e portas com álcool a 70%; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Lavar paredes com solução de água sanitária a 2% diluída em água; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 
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 Lavar o piso com água sanitária a 2% diluída em água, sabão em pó e água; 

 Desprezar o conteúdo dos baldes utilizados; 

 Realizar a higienização dos baldes utilizados;  

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; 

 Lavar panos, baldes de limpeza e mops após cada turno de trabalho; 

 Se desparamentar em área limpa; 

 Tomar banho em área limpa; 

 Trocar vestuário.  

 

10.4. Método de Limpeza Áreas Sujas: 

 Utilizar equipamentos de proteção individual; 

 Sinalar o local; 

 Lacrar saco do material contaminado com abraçadeira de nylon; 

 Entregar material contaminado ao responsável pelo cemitério para ser levado para 

descontaminação na lavanderia do H.M.L.M.; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Pulverizar os baldes, paredes e piso com solução clorada a 1% diluída; 

 Deixar agir; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Realizar a lavagem dos baldes com água sanitária, sabão em pó e água; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Com pano limpo e seco secar os baldes; 

 Entregar os baldes já limpos ao responsável pelo cemitério para serem depositados em 

local apropriado; 

 Realizar lavagem das paredes e piso com água sanitária a 2%, sabão em pó e água; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Com pano limpo e seco secar paredes; 

 Com MOP limpo secar piso; 

 Lavar as mãos, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas; 

 Retirar as luvas e lavar as mãos; 

 Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; 
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 Lavar panos, baldes de limpeza e mops após cada turno de trabalho; 

 Se desparamentar em área suja; 

 Tomar banho; 

 Trocar vestuário.  

11. DESINFECÇÃO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ROUPAS 

CONTAMINADAS 

11.1. Considerações Sobre o Processo da Lavanderia Hospitalar: 

 A lavanderia do Hospital Manoel Lucas de Miranda, deverá seguir padronização de 

processamento de desinfecção e descontaminação de equipamentos, materiais e 

rouparia segundo normas da Anvisa;  

 Identificar em sacos a rouparia, materiais e equipamentos; 

 Comunicar aos responsáveis pela Secretária de Obras e Urbanismo quando o material 

estiver descontaminado e pronto para reutilização; 

 O responsável designado pela Secretária de Obras e Urbanismo, apanhará o material já 

descontaminados e fará a reposição nos setores.  
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