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 Recomendações para limpeza e desinfecção de superfícies nos serviços de saúde da

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Em atenção ao aumento das solicitações de esclarecimentos por parte dos serviços de

saúde no âmbito da SMS de Goiânia, no que se refere aos processos de limpeza e desinfecção de

superfícies em decorrência da pandemia pelo Covid 19, temos a considerar que:

1.  É importante destacar  que  não há orientação especial  para  a  limpeza  e  desinfecção  de

superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo COVID 19.

2.  Os  processos  de  limpeza  de  superfícies  dos  serviços  de  saúde,  incluindo  as  áreas  de

isolamento, envolvem a limpeza concorrente, imediata/intermediária ou terminal.

• Limpeza  concorrente:  é  o procedimento de limpeza realizado diariamente  e sempre que

necessário, com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os insumos de consumo

diário  (papel  toalha,  sabonete  líquido,  papel  higiênico,  sacos  para  lixo,  etc).  Esse

procedimento  envolve  a  limpeza  de  todas  as  superfícies  horizontais,  mobiliários  e

equipamentos,  portas  e  maçanetas,  instalações  sanitárias  e  a  limpeza  do  piso.  Deve-se

atentar  para  as  superfícies  que  tenham maior  contato  com as  mãos  de  pacientes  e  de

profissionais tais como: suportes de soro, maçanetas, interruptores, telefones, bancadas, etc,

as  quais  devem ser  limpas  com maior  frequência.  No  que  se  refere  à  limpeza  do  piso,

recomenda-se que seja feita minimamente ao final do expediente, ou conforme necessidade.

• Limpeza  imediata/  intermediária:  é  a  limpeza  realizada  em  locais  de  alta  rotatividade.

Limita-se a limpeza de piso, banheiros, coleta dos resíduos em todos os turnos de trabalho e

conforme  a  necessidade.  Deverá  ser realizada  em  qualquer  momento,  quando  ocorrer

sujidades ou contaminação do ambiente e equipamentos com matéria orgânica, mesmo após

ter sido realizada a limpeza concorrente e/ou terminal.

• Limpeza  terminal:  é a limpeza completa, realizada após a alta,  óbito ou transferência do

paciente.  Inclui  todas  as  superfícies  horizontais  e  verticais,  internas  e  externas.  Deve

contemplar  a  limpeza  de  paredes,  pisos,  tetos,  janelas,  portas,  maçanetas,  interruptores,

peitoris  das  janelas,  luminárias,  painel  de  gases,  camas,  colchões,  macas,  mesas  de

cabeceira e refeição e armários. Em áreas críticas esse procedimento deve ser realizado no



máximo  a  cada  15  dias;  em áreas  semicríticas  e  não  críticas,  recomenda-se  o  período

máximo de 30 dias para proceder a limpeza terminal.

3. O fluxo de limpeza dentro de um serviço de saúde, deve ser iniciado pelas áreas mais limpas

para sujas, independentemente do tamanho do serviço de saúde, do horário de funcionamento ou

do fluxo de atendimentos. Deve-se empregar movimentos únicos, do fundo para frente e de dentro

para fora do ambiente. Utilizar sinalização de corredores e áreas de circulação durante o processo

de limpeza, dividindo a área em local de livre trânsito e de impedimento.

4. Não há recomendação de se esperar minutos ou horas antes de iniciar a limpeza da área que o

paciente estava acomodado.  O profissional que for realizar a limpeza do leito e quarto/box/área

deve usar os EPI indicados para realizar a higiene do ambiente, pois a transmissão do vírus ocorre

essencialmente por gotículas e pelo contato com o ambiente contaminado por essas gotículas. A

sala ou ambiente de atendimento poderá ser ocupada por outro paciente imediatamente, após a

limpeza concorrente. Nos consultórios de atendimento, as superfícies que possuem maior contato

com o paciente, como: macas, mesas do consultório, cadeiras, dentre outros, devem ser limpas e

desinfetadas após cada atendimento.

5.  A seleção apropriada dos EPI  para os profissionais  do SHL (serviço de higiene e limpeza)

dependerá da atividade a ser executada, bem como, do(s) risco(s) envolvido(s), ou seja, em uma

mesma atividade  pode  haver  risco  de  exposição  a  material  biológico,  bem como,  a  produtos

químicos  perigosos,  além  dos  riscos  relacionados  à  ergonomia.  Sendo  assim,  é  de  suma

importância o uso correto dos EPI de acordo com a NR nº 6, da Portaria nº 3.214 de 8 de junho de

1978.  É  importante  ressaltar  que  para  ser  comercializado,  todo  EPI  deve  ter  Certificado  de

Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme estabelecido na

NR nº 6 do MTE.

6. A desinfecção de superfícies deve ser realizada somente após a sua limpeza. Os desinfetantes

com potencial para a desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois, alguns

fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio, devidamente regularizados junto à Anvisa.

Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies com detergente neutro, seguida da desinfecção

com álcool a 70% ou solução clorada, amplamente difundidos e capazes de inativar o coronavírus.

7.  No  que  se  refere  às  superfícies  contaminadas  por  matéria  orgânica  visível,  as  etapas

operacionais  devem  ser  iniciadas  pela  remoção  do  excesso  da  sujidade  com  papel/tecido

absorvente e posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta. Ressalta-se a necessidade da

adoção das medidas de precaução para estes procedimentos.



8. Em relação a coleta de resíduos, esta deve ser realizada  quando o coletor atingir 2/3 de sua

capacidade.  Se possível,  proceder  a troca a  cada turno,  ou pelo menos 1  vez,  a  cada  24  h,

independentemente do volume. O transporte deve ser realizado em carros de coleta exclusivos,

fechados,  laváveis,  com  tampa,  cantos  arredondados,  válvula  de  drenagem  para  facilitar  a

higienização, sem emendas e identificados;

9. Não cabe ao SHL a manipulação de equipamentos ou dispositivos médicos. Os equipamentos

médico-hospitalares  devem  ser  submetidos  ao  processo  de  limpeza  e  desinfecção  por

profissionais capacitados. Em geral, a limpeza e desinfecção desses equipamentos é realizada por

profissionais da saúde envolvidos na assistência direta ao paciente. Cabe destacar a importância

de  estabelecer  procedimentos  e  rotinas  de  limpeza  direcionados  aos  equipamentos  médico-

hospitalares  considerando  responsável,  frequência  de  limpeza,  bem  como  a  realização  de

auditorias. 

10.  Independentemente da técnica a ser empregada, deve-se atentar para a diferenciação dos

materiais (luvas, baldes, panos de limpeza, etc) utilizados, ou seja, os materiais utilizados para

higienização de mobiliários devem ser diferentes dos utilizados em sanitários e nos pisos. A Anvisa

e  o  CDC,  recomendam  ainda  que  em  casos  de  precaução  por  contato  por  microrganismos

multirresistentes o material de limpeza seja específico dessa área, portanto, é interessante que

esse material também tenha uma diferenciação das demais áreas.

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO – PASSO A PASSO

Ao proceder a limpeza e desinfecção de superfícies dos consultórios e/ou salas de atendimento de

casos  suspeitos  ou  confirmados  de  COVID 19,  seguir  as  seguintes  orientações  para  limpeza

concorrente e terminal:

LIMPEZA CONCORRENTE

1. Reunir todo o material a ser utilizado (baldes, rodo, panos de limpeza, água, detergente,

desinfetante, sacos de lixo, etc);

2. Paramentar-se  com os EPI  necessários  (máscara  cirúrgica,  luvas  de  PVC cano longo,

óculos tipo aviador ou Face Shield, avental/capote, gorro descartável, botas impermeáveis

cano longo). As luvas deveram ser de cores diferentes para especificar uso em superfícies/

mobiliário ou piso.

3. Levar o carro de material (funcional) preparado até a porta e deixá-lo no corredor;

4. Certificar-se com a enfermagem de que a sala de atendimento está liberada para limpeza;

5. Abrir todas as janelas para arejar o ambiente;



6. Recolher  os  resíduos  da  sala  de atendimento,  banheiro  e  anexos,  depositando-os  nos

sacos apropriados no carro funcional ou conforme rotina do serviço;

7. Limpar  as  superfícies  (mesa,  macas,  cadeiras,  dentre  outros)  existentes  na  sala  de

atendimento com pano umedecido em água e detergente neutro. Retirar toda solução de

detergente  com  pano  umedecido  em  água  limpa.  Secar  com  pano  limpo  e  seco.  Em

seguida, friccionar com pano embebido em álcool 70%, por 30 segundos. 

8. Lavar os cestos de resíduos com água e detergente neutro;

9. Iniciar a limpeza do piso pelos cantos, do fundo para a porta de entrada (repetir quantas

vezes for necessário);

10. Após a limpeza, proceder a desinfecção do piso utilizando hipoclorito de sódio a 1% (ou

outro desinfetante padronizado na SMS),  deixando agir  por  um período de 10 mim ou

conforme orientação do fabricante;

11.Se necessário, proceder o exangue para remoção do produto e secagem;

12. Iniciar a limpeza do banheiro pelas paredes, pia, vaso sanitário e por último piso e ralos;

13. Dar descarga no vaso sanitário e colocar desinfetante enquanto procede a limpeza do

banheiro;

14.Após a limpeza, proceder a desinfecção do piso utilizando hipoclorito de sódio a 1% (ou

outro desinfetante padronizado na SMS),  deixando agir  por  um período de 10 mim ou

conforme orientação do fabricante;

15. Repor todo material de consumo (papel higiênico, sabonete líquido, preparação alcoólica,

papel toalha, sacos de lixo, etc);

16. Recolher todo o material utilizado, organizando o ambiente;

17. Encaminhar todo material usado na limpeza (baldes, panos, etc) para serem higienizados

em local apropriado do serviço de saúde;

18. Proceder limpeza dos panos e dos baldes, trocar soluções antes de passar para o próximo

ambiente.

19. Higienizar os EPI reutilizáveis (luvas de PVC, óculos de segurança, etc) e guardá-los em

local apropriado e descartar aqueles que são uso único;

20. Higienizar as mãos adequadamente ao final do processo.

Observações: 

-Nunca  utilizar  lavatórios/pias  para  higienização  das  mãos  dos  profissionais  de  saúde  ou

mesmo  do  banheiro  do  paciente  para  auxiliar  no  processo  de  higienização  de  panos  de

limpeza ou acessórios;

-Não tocar maçanetas, interruptores ou outras superfícies com as mãos enluvadas;



-As superfícies dos consultórios, salas de atendimento,  que possuem maior contato com o

paciente, como: macas, mesas, cadeiras, dentre outros, devem ser limpas e desinfetadas após

cada atendimento. 

LIMPEZA TERMINAL

1. Reunir todo o material a ser utilizado (baldes, rodo, panos de limpeza, água, detergente,

desinfetante, sacos de lixo, etc);

2. Paramentar-se  com os EPI  necessários  (máscara  cirúrgica,  luvas  de  PVC cano longo,

óculos tipo  aviador ou Face Shield,  avental/capote impermeável,  gorro descartável, botas

impermeáveis cano longo). As luvas deveram ser de cores diferentes para especificar uso

em superfícies/mobiliário ou piso.

3. Levar o carro de material (funcional) preparado até a porta e deixá-lo no corredor;

4. Certificar-se com a enfermagem de que a sala de atendimento está liberada para limpeza;

Recolher  os  resíduos  da  sala  de atendimento,  banheiro  e  anexos,  depositando-os  nos

sacos apropriados no carro funcional ou conforme rotina do serviço;

5. Abrir todas as janelas para arejar o ambiente;

6. Recolher  os  resíduos  da  sala  de atendimento,  banheiro  e  anexos,  depositando-os  nos

sacos apropriados no carro funcional ou conforme rotina do serviço;

7. Iniciar a procedimento de limpeza, obedecendo a seguinte ordem:

• Consultório  de  atendimento/  Quarto  de  Isolamento/  Enfermaria:  teto  e  luminárias,

paredes  e  janelas,  persianas e  venesianas,  mesas  (cabeceira,  apoio),  cadeiras,  cama/

maca, suporte de soro e outros objetos e móveis, piso.

• Banheiro: teto e luminária, paredes e janelas, pia e lixeiras, vaso sanitário, piso e ralos.

8. Limpar  as  paredes (incluindo janelas,  persianas,  etc)  de cima para  baixo  e  o  teto  em

sentido unidirecional;

9. Limpar as superfícies (mesa, macas, cadeiras, dentre outros) existentes no ambiente com

pano umedecido em água e detergente neutro. Retirar toda solução de detergente com

pano umedecido em água limpa. Secar com pano limpo e seco. Em seguida, friccionar com

pano embebido em álcool 70%, por 30 segundos. 

10. Lavar os cestos de resíduos com água e detergente neutro;

11. Iniciar a limpeza do piso pelos cantos, do fundo para a porta de entrada (repetir quantas

vezes for necessário);

12. Após a limpeza, proceder a desinfecção do piso utilizando hipoclorito de sódio a 1% (ou

outro desinfetante padronizado na SMS),  deixando agir  por  um período de 10 mim ou

conforme orientação do fabricante;

13. Se necessário, proceder o exangue para remoção do produto e secagem;



14.  Repor  todo  material  de  consumo  (papel  higiênico,  sabonete  líquido,  preparação

alcoólica, papel toalha, sacos de lixo, etc);

15. Recolher todo o material utilizado, organizando o ambiente;

16. Encaminhar todo material usado na limpeza (baldes, panos, etc) para serem higienizados

em local apropriado do serviço de saúde;

17. Proceder  limpeza  dos  panos  e  dos  baldes,  trocar  soluções  antes  de  passar  para  o

próximo ambiente.

18. Higienizar os EPI reutilizáveis (luvas de PVC, óculos de segurança, etc) e guardá-los em

local apropriado e descartar aqueles que são uso único;

19. Higienizar as mãos adequadamente ao final do processo.

Para  mais  informações  acessar  no  Manual  de  Segurança  do  Paciente:  limpeza  e

desinfecção de superfícies disponível no link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual%2Bde%2BLimpeza%2Be

%2BDesinfec%C3%A7%C3%A3o%2Bde%2BSuperf%C3%Adcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-

99def896b2b5  .  

Colocamo-nos  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  pelo  e-mail:

dpciss2014@gmail.com
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