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INFORMAÇÕES GERAIS

As superfícies podem contribuir 

para a contaminação cruzada, 

pelas mãos, de instrumentos 

ou produtos que poderão ser 

contaminados ao entrar em 

contato com essas superfícies.
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O objetivo é informar as medidas de prevenção relacionadas a limpeza e desinfecção das 

superfícies em clínicas, hospitais, indústrias, shopping center e empresas de diversos segmentos.



A classificação orienta a complexidade e a minuciosidade 

dos serviços a serem executados 

Áreas críticas: com risco aumentado de transmissão 

de infecção onde realizam procedimentos de risco. 

Áreas semicríticas: são áreas de baixa 

transmissibilidade e doenças não infecciosas.

Áreas não-críticas: são as áreas onde não se realizam 

procedimentos de risco. 
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Procedimentos básicos: Higienização frequente das mãos; uso

de equipamento de proteção individual (EPI) apropriado para 

cada função; nunca varrer superfícies à seco, utilizar varredura

úmida, com enxague e secagem da superfície; panos de limpeza

e equipamentos deverão ser limpos a cada término de trabalho.
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Produtos padronizados - detergente neutro, álcool 70%, hipoclorito de sódio 1%, quaternário de amônia…

Equipamentos - máquinas lavadoras e extratoras e enceradeiras

Materiais- mop, luvas, rodos, panos, baldes, kits de limpeza, escadas, escovas, carro funcional, carro para 

transporte de resíduos e placa de sinalização.



Apresentação pessoal - uniforme completo, limpo, 

sem manchas, com a identificação do colaborador, não

utilizar adornos, cabelos presos, unhas limpas e 

aparadas; calçados profissionais, impermeáveis e com 

sola antiderrapante.

Normas institucionais - Apresentar-se no horário

estabelecido, comunicar e justificar ausências, respeitar

clientes internos e externos, superiores, colegas de 

trabalho, adotar postura profissional, cumprir tarefas

operacionais estabelecidas e participar de programas ou

campanhas institucionais .
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! Produtos saneantes padronizados na concentração e tempo recomendados pelo fabricante, 

! EPI com certificação de aprovação e equipamentos de Proteção Coletiva (EPC),

! Acompanhar processos seletivos da equipe por meio de requisitos pertinentes ao cargo, 

participação em entrevistas e avaliações, 

! Dimensionar pessoal, equipamentos, utensílios e materiais ,

! Desenvolver e implementar programas de educação contínua

! Planejar supervisão contínua e realizar avaliações de desempenho

! Estabelecer o cronograma de periodicidade e de frequência

! Dimensionar e disponibilizar os materiais de reposição

! Criar interfaces com os serviços relacionados direta ou indiretamente com o Serviço

! Desenvolver indicadores de qualidade do serviço, de pessoal, de equipamentos e materiais

! Realizar diagnóstico dos colaboradores
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO –

EQUIPE DE HIGIENE PREDIAL E HOSPITALAR 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO –

EQUIPE DE HIGIENE PREDIAL E HOSPITALAR 
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! Evitar aglomerações e ambientes fechados;

! Higienizar as mãos, braços e rosto com sabão antibactericida no início e 

término do plantão;

! Lavar as mãos antes e após o uso de luvas;

! Evitar contato das mãos nos olhos, nariz e boca;

! Evitar contato das mãos com superfícies de maior manuseio, como: 

maçanetas, interruptores, corrimão, bancadas, telefones, entre outros. 

! Usar os EPI’s com responsabilidade e segurança.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO – EQUIPE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(Recepção, Controladores de Acesso, Porteiros, Seguranças, etc...)

MEDIDAS DE PREVENÇÃO – EQUIPE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(Recepção, Controladores de Acesso, Porteiros, Seguranças, etc...)
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! Evitar proximidade, menor que um metro de distância das outras pessoas;

! Manter rotina de higienização das mãos com água e sabão;

! Evitar contato das mãos nos olhos, nariz e boca;

! Manter telefones, rádios, computadores e outros equipamentos sempre higienizados com álcool;

! O uso de álcool gel não substitui a lavagem das mãos com água e sabão.

! Máscaras não são necessárias para equipes que não tenham contato íntimo com pacientes contaminados.

! A informação é nossa maior arma contra o vírus.



Prevenção e informação adequada são os principais meios para 

proteger os colaboradores e evitar a proliferação do vírus

FAÇA A SUA PARTE / VAMOS NOS PROTEGER

REFERÊNCIA : Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segurança do paciente e 
qualidade em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília, 2012.


